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BELDURRA
DENTISTARI?

ZER DA HORI?

–– AAnnttoonniioo  MMuurriilllloo  ddookkttoorreeaa
PERIODONTZIA, INPLANTOLOGIA, AHO-KIRURGIA
–– AAiinnhhooaa  ZZuulluueettaa  ddookkttoorreeaa
ODONTOLOGIA OROKORRA, PROTESIAK, ESTETIKA
–– SSuussaannaa  SSiieerrrraa  ddookkttoorreeaa
ORTODONTZIA, OKLUSIOA
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II PPUURRDDIIKKOO  EERRRREETTEENN..-- Ipurmamiñen arteko arrakala. “Granua daukat
ipurdiko erretenian”.
IIPPUURRGGAARRBB IITTZZAAIILL LLEE..-- Lausengutan ibili ohi dena. “Leguntzallia zala esango
dot, ez esatiarren ipurgarbitzallia, berba zatarra danetik”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::
...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::
Urkizu, 11 - solairuartea  

20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK::

943 20 67 76 / 943 20 09 18 
FFAAXXAA::

943 20 28 72 
AAsstteekkaarriiaarreenn  EE--MMAAIILLaakk::
erredakzioa@etakitto.com

komunikabideak@etakitto.com
publizitatea@etakitto.com
EEllkkaarrtteeaarreenn  EE--MMAAIILLaakk::
elkartea@etakitto.com

normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::

Itziar Albizu
Maider Aranberri
Ekhi Belar

Jose Luis Gorostegi
Silbia Hernandez
Koldo Mitxelena
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::
Marisol Uriarte

KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::
Koldo Mitxelena

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::
Silbia Hernandez

DDIISSEEIINNUUAA  EETTAA  MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::
Jose Luis Gorostegi
AARRGGAAZZKKII  AARRLLOOAA::
Leire Iturbe, E. Belar
eta S. Hernandez

HHIIZZKKUUNNTTZZAA  AARRDDUURRAA:
Juan Andres Argoitia
Maider Aranberri
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::
Itziar Albizu
Belen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76
AAZZAALLEEKKOO  AARRGGAAZZKKIIAA::

Leire Iturbe
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ainhoa Luz
TTIIRRAADDAA::
88..000000  aallee

IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::
GERTU koop. (Oñati)
CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::
...eta kitto!

LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::
SS/430/92

ISSN: 1132 - 1679 
("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen al-

dizkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik)

EEiibbaarrkkoo  UUddaallaakk,,    GGiippuuzzkkooaakkoo  FFoorruu  AAlldduunnddiiaakk,,  EEuusskkoo  JJaauurrllaarriittzzaakkoo
KKuullttuurraa  SSaaiillaakk  eettaa  KKuuttxxaakk  ddiirruuzz  llaagguunndduuttaakkoo  aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA  SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO
SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU  
AALLDDUUNNDDIIAA

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

asteko HHEEMMEERROOTT EEKKAA esaldiak
“Euskarazko komunikazioak hainbat abantaila ditu:
nortasuna, batetik; eta gorantz doan hizkuntza iza-
tea, bestetik. Estrategia komertzialaren arloan ere
onura ugari ditu: enpresa askok tokiko izaera horre-
tan dute interesa. Eta, azkenik, sentimentu globala:
euskal hedabideak aukera paregabea dira euskara
zabaltzeko eta abantaila handiak dituzte kultur arlo-
an eta argitalpen eremuan. Hor aukera ugari daude
kazetaritzan hasi berri direnentzat eta langabeentzat.
Lan asko dago egiteko: gaur egun lan bat lortzea ez
da curriculum bat izatea, argitaratzen duguna baita
gure curriculuma. Edukirik sortzen ez duena, berdin
du non, ez da kazetaria”

(Pablo Mancini, kazetaria eta idazlea)

“Gonbidatu bat espainolez aritu da ETB1en. Eta mun-
du guztia hasi da kexuka, espainolak ETB1 ere hartu-
ko duela, aski zutela ETB2n egitea. Baina, ez al gara
konturatzen, hizkuntzaz beste, Rafael Amargoren gi-
sako `izar bat´ gure telebistan ikusteko aukera pare-
gabea izan dugula? `El euskera es un señor idioma´
esan ostean, euskararen sorztetiko zailtasuna aldarri-
katu zuen Amargok, esanez euskaraz jakiteko `ber-
tan´ jaio beharra dagoela. Ez gaitezen esker txarre-
ko izan, ez digute-eta Manolo Escobar ekarri! Eskatu
zuen bakarra izan zen galderak `despacito y con va-
selina´ egiteko. Hori dabiltza egiten gaztelaniarekin
ETB1en: poliki-poliki sartzen, baselinarekin”

(Aritz Galarraga, kazetaria)

Juan zan urtian hasiera emon zetsagun ekime-
nari jarraipena emonaz, aurtenguan be, kamiseta
lehiaketia antolatu dogu gazte egunerako. 

Modu horretan, gure irudimena askatu eta jai-
xetan era horretara be parte hartzeko gonbitia egi-
tten deutsuegu. Halanda be, lehiaketan parte har-
tzeko, hónek baldintzak bete biharko dira: egitten
dan irudixa zuri-beltzian eta kamisetan aurreko
partian juango da eta bi lema hónek izan biharko

dittu: Jaixak Herrixak Herrixandako eta jai euskal-
dun, parekide, partehartzaille eta herrikuen alde.
Atzeko aldian urteroko loguak ipiñiko dittugu. 

Aurkezteko azken eguna ekaiñaren 1a izango
da. Mesedez, zuen irudiak jaixakherrixakherrixan-
dako@gmail.com helbidera bialdu, zuen izen-abi-
zenak argi lagata. Beraz, badakizue: ekin lanari eta
egiñ irri, eragiñ eta ipiñi dantzan zure irudimena!

JAIXAK HERRIXAK HERRIXANDAKO!

KKAAIIXXOO  SSUUDDUURRGGOORRRRIIXXOOKK!!

Eibarko udaletxeari ondorengo kexa hau adierazi
nahiko nioke: datorren aste amaieran Urkizun galizia-
rren jaia ospatuko da. Urtero bezala, barrakak jarriko
dira eta, nire aldetik behintzat, ez dago inolako kexa-
rik horregatik, jaiak ospatu beharra dutelako. Uler-
tzen ez dudana da nola jartzen diren barrakak aste
bete lehenago. Barraka horiek Eibarren dugun parke
dezente bakarrik gabe lagatzen gaitu astebete baino
tarte handiagoan eta, gainera, egun guzti horietan
gure seme-alabekin borrokan egitera behartuta gau-
de, edozeinek ulertu dezakeen arrazoiengatik.

Nik ez dakit zeintzuk diren Udal horren arrazoiak

aurtengoan horrela jokatzeko, baina Eibarren dau-
kagun espazio faltarekin hori ulertezina da. Gaine-
ra, gure umeek. Ez dute doan ibiltzerik izango ba-
rraka horietan eta hainbeste egunetan denok daki-
gu zenbat buelta eta zenbat eztabaida izango ditu-
gun eurekin.

Iazko San Juan jaietan ere berdin gertatu zen
Txaltxa-Zelaiko barrakekin, ia ekainaren hasieratik
egon ziren-eta martxan. Hau berriro gerta ez dadin,
ez galiziarren jaietan ezta Sanjuanetan, neurriak har-
tzeko eskatu nahiko nioke Udalari. 

ESTHER ARRIAGA

BBAARRRRAAKKAAKK  ZZEERRGGAATTIIKK  AASSTTEEBBEETTEE  LLEEHHEENNAAGGOO??
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EGUAZTENIAN BETE ZIRAN
25 URTE EIBARKO DENDA-
RIEN ELKARTEA SORTU ZA-
LA eta, hori ospatzeko, Porta-
lean egiñ eben ekitaldixan al-
kartiaren sorreratik bertako ki-
diak diran komertzixueri esker
ona adierazi zetsen. Bertan
izan ziran, bestiak beste, Pilar
Zorrilla Eusko Jaurlaritzako
Merkataritza eta Turismo sail-
buruordia, Maite Balmaseda
Eusko Jaurlaritzako Merkatari-
tza zuzendarixa, Miguel de los
Toyos alkatia eta gaur egunian
alkarteko presidentia dan Est-
her Bilbatua. Errekonozimen-
dua jaso eben establezimen-
duak Amuebladora de Gros,
Askasibar, Benicoba, Aldaza-
bal, Bambi, Mabe, Zubizarreta,

Capi, Jauregi, Cedry, Chiquitín,
Corral, Desván, Ditare, Elec-
tro-Aguirre, Errebal Kirolak,
Eslune, Julen argazki-dendia,
Galarreta, Guby Mutillak, Guby
Neskak, Irritsa, Itxesi, Izadi,
Izane, Jerónimo, Marrodán,
Kantoi, Kareaga, Kopiña, Le-
der, Yraolagoitia, Lide, Ttiki,
Mixpil, Neure, Novoa, Ozalan,
Antxon, San Andrés, Pitxiak,
Sastrería Azpiri, Soiñeko,
Ugarteburu, Umea, Valencia-
ga, Vieco eta Villalba izan zi-
ran. Urtemugaren harira, bes-
talde, hillaren 9tik 12ra bittar-
tian alkarteko dendetan eros-
ketak egitten dittuen bezeruen
artian Debako Kresala hotelian
lagun birendako 5 egonaldi
zozketatuko dittue.

DANON
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Eibarko Dendarien Elkarteak 
25 urte bete dittu

Elkarteko hainbat partaide Portalean egindako ekitaldixan.  / FELIX MORQUECHO

EIBARTARRAK HERRIXAREN GAIÑIAN DAKEN ERITZIXA JA-
SOTZEKO ASMUAREKIN inkestia egin barri dabe Maixa Herritta-
rren Parte-hartzerako Mahaikuak eta, agindutakua beteta, datuak
ezagutzera emon dittue, inkestia bete daben 188 laguneri eskerrak
emotiarekin batera. Jasotako erantzunak irakorritta, 2009xan egin-
dako inkestarekin konparau ezkero "oso emaitza antzerakuak" ur-

ten dabela azaldu dabe eta
baloraziñuetan behera egin
dabenen artian, bestiak bes-
te, ekonomixa, enpresa eta
langabezixa aittatu leikez.
Baloraziñuetan mailla one-
nian, barriz, atzera be kultu-
ria dago eta inkestako "oso
ondo" bakarrak bertan topau
dittue. Galdereri erantzun ez
eze, proposamenak egitteko
tartia be eskindu eben inkes-
tan eta atal horretan herritta-
rrak egindako 73 iradokizun
jaso dittue. Gehixen errepi-
katu diranen artian, bidego-
rrixa ez izatiaren gaiñeko ke-
jia eta trafikuarekin eta batez
be aparkatzeko toki faltiare-

kin lotutakua dagoz; horrekin batera, Errebal eta bertako merkata-
ritzaren inguruko erabilleria atzertzia eskatu dabe askok. Kalietako
zikinkerixiak eta zaborrak botatzeko kontenedorien erabillera oke-
rrak be kezka mordua eragitten dittu, eta Udalari gardentasun
haundixagua eta parte-hartzerako aukera gehixago eskintzia be
eskatzen detse.

Errebal, trafikua eta zikinkerixia,
eibartarren kezka nagusixak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564

ASTELEHENAZ GEROZTIK ETA HILLAREN 28-RA BITTARTIAN, ES-
TAZIÑO KALEKO TREN GELTOKIKO biharrak dirala-eta, eziñ izango da
bariantetik urten eta Estaziño kalera sartzeko errepidia erabilli, itxitta
egongo dalako. Tren geltokiko biharren arduraduna dan Euskal Trenbide
Sareak enpresako ordezkarixak aldez aurretik barkamena eskatu nahi de-
tse herritarreri, biharrekin lotuta jasan biharko dittuen eragozpenengaittik.

Ezin da bariantetik Estaziñora 
automobillez sartu
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ASTE SANTU AURRETIK HE-
RRIKO BESTE ALKARTE ETA
TALDIETAKO ORDEZKARIXAK
EGINDAKUAREN bidetik,
eguazten illuntzian siñatu zittuen
2012rako lankidetza hitzarmenak
euskalgintzari lotutako alkartiak
eta Udalak. Ekitaldixan AEK eus-
kaltegiko, Badihardugu Euskara
Elkarteko eta …eta kitto! Euska-
ra Elkarteko ordezkarixak egon
ziran eta, alkatiarekin batera, ba-
kotxarendako preparauta eguan
hitzarmena siñatu eben. Deba
Beheko Bertso Eskolako ordez-
karirik ez zan agertu, baiña eurak be hitzarmena
siñatuko dabe beste egunen batian. …eta kitto!

Euskara Elkartiaren izenian Igone Lamarain pre-
sidentiak siñatu eban agirixa.

Euskalgintzako lankidetzarako hitzarmenak siñatu dira

a u t u a n
OOSSPPAAKKIIZZUUNNAA  MMUUSSEEUUAANN
Domekan Armagintzaren
Museua zabaldu zala hiru
urte beteko dira eta,
urteurrena ospatzeko, ez
dabe sarrerarik kobrauko.
Eta hillaren 18xan, barriz,
Museuen Nazioarteko
Egunaren harira,
Museuaren Arima
izenekua hartuko dau
Armagintzaren Museuak:
horri esker, normalian
itxitta daguazen museoko
hainbat txoko ezagutzeko
aukeria eskinduko detse
bisitarixeri.

11994488--XXAANN  JJAAIIXXOOTTAAKKUUAAKK
Hillaren 19xan batuko
dira 1948xan jaixotakuak,
21.00etatik aurrera
Chalcha jatetxian
alkarrekin afaltzeko. Juan
nahi dabenak 60 euro
sartu biharko dittu
Euskadiko Kutxako kontu
korronte honetan:
3035.0078.87.0781031811.

NNAAGGUUSSIIXXEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIXXAA
Astelehenian abiatutako
Nagusixen Hamabostaldixa
datorren astian agurtuko
dogu: astelehenian
14.00etatik aurrera
herri-bazkarixa  eta
dantzaldixa egingo dittue
Legarreko frontoian eta
martitzenian San Andres
egoitzakuendako txokolate-
jana antolatu dabe.

Herriko euskalgintzako ordezkarixak udal ordezkarixekin.  / SILBIA HERNANDEZ

EUSKO JAURLARITZAKO ADMINISTRAZIÑO PUBLIKUETA-
KO HIZKUNTZA NORMALIZAZIÑORAKO ZUZENDARI barrixa
Nerea Alustiza eibartarra izendatu dabe aste honetan bertan. Az-
ken udal hauteskundietatik Elgoibarren ziñegotzixa dan alderdi
sozialistako kidiak aurreko astian karguari uko egin zetsan Patxi
Martínez de Marigorta ordezkatuko dau, Blanca Urgell buru dakan
Kultura Saillian biharrera sartuta. Alustizaren erronka nagusixa
Administraziño Publikuetarako euskeriaren erabilleraren inguruko
plan barrixa martxan ipintzia izango da, oiñ indarrian daguana Iba-
rretxe lehendakari zala onartu ebelako eta hamendik 9 hillebetera
desagertuko da-eta.

Nerea Alustiza, Hizkuntza 
Normalizaziñorako zuzendari barrixa

AAGGUUSSTTIINN  LLAARRRRAAÑÑAAGGAA
MMAARRDDAARRAASS ((22001122--VV--66))

ZURE LAGUNEK MAITASUNEZ 
gogoratuko ditugu beti zurekin 
pasatutako une gogoangarriak

DOMEKAN SAN ANDRES ELIZAN OSPA-
TUTAKO MEZA BEREZIXAREKIN ekin detse
Casino Artista Eibarrés alkartia sortu zala
martxuan 100 urte bete dirala gogoratzeko os-
pakizunak. Mezetan Goruntz abesbatzak
hainbat abesti eskindu zittuan eta, mezia
amaittu ondoren, eliza aldameneko Casinuan
piskolabisa eginda biribildu eben ekitaldixa.

Casinoko bazkidiak 
mendeurrena ospatzen

Alustiza ziñegotzixa izan zan iaz arte Eibarko
Udalian; oin ziñegotzixa da Elgoibarren.
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EIBARKO PEDRUCHO ZEZENZALEEN ELKAR-
TEAK ASTEBURUAN EGINDAKO BATZA-
RRIAN zuzendaritza barrixa aukeratu dau: Luis
López Sánchez (presidentia), Jose Mª Bedayo
(presidenteordia), Angel Leturia (idazkarixa), Igna-
cio Treviño (diruzaiña) eta Pedro Irusta, Jacinto
Etxeberria, Carlos Aldazabal, Paula Bidarte eta
Jesus Mª García (bokalak). Horrekin batera, Chal-
cha jatetxian domekan egindako bazkarixan ome-
naldixa egin zetsen Javier Fernández Cuétara al-
karteko presidentia izandakuari.

DANON
AHOTAN
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Pedruchok zuzendaritza
barrittu dau

MARTITZENIAN 19.30-XE-
TAN PRESENTAUKO DABE
PORTALEAN FIARE banku
etikuaren proiektua eta, horre-
tarako, Peru Sasia Fiareko pre-
sidentiak hitzaldixa emongo
dau. Eibarko Fiare Taldiak an-
tolatutako presentaziñuak gi-
zartiarendako onurak lortzia
helburu modura dakan bankua-
ren barri emotia da. Izan be,
antolatzailliak diñuenez, "dirua-
ren erabillera egokixa eta gar-
dena dala bermatzen dau. Au-
rreztailliak bere kapitala berres-
kuratzen dau onartutako epien

barruan eta tokatzen jakozen
interesekin, beste edozein ban-
kuk eskintzen dittuan berme
berberekin, baiña aurrezkixak
bideragarrixak diran proiektue-
tan inbertitzen dira, beti be inte-
res sozialari begiratuta". Gaixa-
rekin interesa dakeneri presen-
taziñora juatia gomendatzen
detse, baiña juateko aukerarik
ez dakanak herrixan bertan
gaixaren gaiñeko informaziñua
eskuratzeko modua izango
dau, Untzagako jubilau etxian
(eguaztenetan, 18.00etatik
20.00etara) edo Egoaizian

(San Andres elizako lokaletan,
martitzen eta eguenetan,
11.00etatik 14.00etara). Inter-
neten, www.proyectofiare.com
webgunera jo leike.

langabeturi formaziño 
berezixa eskinduko detse,

biharra topau arte, 
Eskualdeko Enplegu 

Planari jarraittuta. Gurian
daguazen langabetuen

%50 zerbitzuen sektoriari
lotutakuak dira eta %28'5
industriakuak. Eskualdian
Eibarrek daka langabetu

gehixen.

asteko

datua
111111115555

Fiare banku etikuaren presentaziñua

MMAARRIIAA EERRRRAASSTTII AAZZKKOOIITTIIAA
(AANNDDRREESS  OORRBBEEGGOOZZOOREN ALARGUNA)
2012ko apirilaren 21ean hil zen, 100 urterekin

FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Luis López Sánchez eta Jaime López de Gereñu presidente aldaketian.

Peru Sasia izango da hizlarixa.

EGUNOTAN ITZIO ETA ALDATZE
IKASTETXIETAKO 67 IKASLEK
ABC, JAZ ZUBIAURRE ETA EPC
enpresak bertatik bertara ezagu-
tzen ibilli dira. Bisitak Udalak bultza-
tu dittu, Debegesaren laguntasuna-
rekin, Bai Industriari! ekimenaren
barruan. Helburua 15-16 urte bittar-
teko gaztiak gure eskualdeko in-
dustria-errealidadia zuzenian eza-
gutzeko aukeria izatia da.

Ikasliak enpresetara bisitanAldatzeko ikasliak Debegesan. Itzioko ikasliak EPC enpresian.
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JJUULLEENN PPAATTOO
1199  uurrttee
iilleeaappaaiinnttzzaaiilllliiaa

Ez dakitt zein aukera dan hobia-
gua, baiña esango neuke hobe
dala protekziñoko etxiak zozketa
barik banatzia, jendiaren biharren
arabera. Sistema zuzenagua da-
la pentsatzen dot.

Zelan ikusten dozu 
protekziñoko etxien 

zozketia kentzia?
IIBBAAII MMAARRTTÍÍNN

2277  uurrttee
aarroottzzaa

Pentsatzen dot protekziñoko
etxiak jendiaren biharren arabera
banatzia zuzenagua dala. Holan,
lan eskasa edo lanik ez dakenen-
dako ondo dago, lana dakenek
aukera gehixago dittuelako etxiak
lortzeko.

EELLEENNAA DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ

4499  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Neurri ona dala begitttantzen ja-
ta. Pentsatzen dot zuzenagua
dala etxiak jentiaren biharren ara-
bera banatzia zozketa egittia bai-
ño.

SSIILLVVIIAA GGAARRCCÍÍAA

1166  uurrttee
iikkaasslliiaa

Aldaketia ondo daguala begittan-
tzen jata. Gaur egunian jentia oso
txarto dago ekonomikoki eta ezin
dau etxia erosi edo alokatu. Ho-
lan, bihar gehixago dakenek au-
kera gehixago dake.

Ekaiñetik aurrera ez dira Babes Ofizialeko 
Etxiak (BOE) alkilerrian emoteko zozketarik 
egingo. Holan erabaki dau Eusko Jaurlaritzak, 
eta baremaziño baten bittartez erabakiko da 
zeiñek dakan etxia jasotzeko behar gehixago.
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- Nola gogoratzen duzu gerraren hasiera?
San Andres pasealekuan bizi nintzen eta

1936ko uztailaren 18an Arrateko bidean ze-
goen Itzio baserrira joan nintzen. Han saga-
rrak saltzen zituzten eta amak erostera joate-
ko esan zidan. Handik bueltan denok isilik
zeuden. “Gerran gaude”, esan zidaten. Nik
13 urte nituen.
- Eta bonbardaketak?

Amañako auzoan inguruan igerilekua ze-
goen, presa antzeko bat sortzen zen eta guk
pitxarrarekin ura hartzen genuen (ederra ze-
goen!). Egun batean hegazkinak pasatzen
ikusi genituen, sirenak hasi ziren eta erropak
hartu eta etxera ariñeketan joan ginen. Bon-
bak bota zituzten bigarren aldian nire anai
bat hil zuten (11 anai-arreba ginen). Bera mi-
litarizatua zegoen eta kamioian zebilen bon-
bak bota zuten unean. Gu tailer azpietan ez-
kutatzen ginen. Portaletan tailerrak egoten

ziren eta gu Ormaetxea edo Lucas Alberdire-
nean sartzen ginen. Kalean egon bagina, de-
nok hilko gintuzten. Beste batean, Gautxori
tabernan ere ezkutatu ginen, Untzagan, es-
kailerak jaitsi eta Ego errekan ezkutatuta.
- Nolakoa da bonbak jausten ikustearen
sentsazioa?
Demaseko beldurra pasatzen genuen bon-
bardaketetan. Izugarria izaten zen eta Giro-
nan egon nintzenean ere denetarik bizi izan
nuen. Han, ur-hegazkinekin tiroka ibiltzen zi-
ren. Beldurgarria.
- Nola gogoratzen duzu Eibartik ihes egin
beharreko momentua?

Arratetik kanoiontziak egoten ziren tiraka.
Orduan, bonbardaketak eta kanioiekin era-
sotzen hasi zirenean, ihes egitea besterik ez
genuen eduki. Halabeharrez. Beraz, eskuan
geneukana hartu eta tren geltokira joan gi-
nen. Batek zera esan zion amari, “¿usted a
donde va, doña Clara?”, eta “a Munitibar”
erantzun zion, “pues allí no tendrá noticias
de nada”. Hortaz, Portugaletera joatea era-
baki genuen. Aitak lehengusua zeukan han,
eta urtebete eta erdi egin genuen bertan. Ha-
ra ere, tamalez, gerra iritsi zen eta kanpando-
rrearen azpian ezkutatzen ginen sirenek jo-
tzen zuten bakoitzean. Gernika bonbardatu
zuten egunean, adibidez, ikusten genuen no-
la Portugalete aldean buelta ematen zuten
hegazkin alemanek. “Eskerrak Munitibarrera
joan ez garen”, esaten genuen.
- Eta Portugaletetik nora?

Nazionalek aurrera egiten zuten eta guk
Portugaletetik alde egin behar genuen. Berez

guk ez genuen ezer egin nazionalek gu atxi-
lotzeko moduan, baina nire hainbat anai bai
ibili ziren errepublikarren aldean borrokan
(Amuategi Batailoian adibidez), beraz, kartze-
lan sartzeko beldurra geneukan. Aitari ez zio-
ten alde egiten utzi, umeak eta emakumeak
bakarrik joan zitezkeelako, eta bera lanean
geratu zen. Gu Santanderrera joan eta itsa-
sontzia hartu genuen. Hasiera batean ilunpe-
an egin genuen bidaia, frankisten Cervera
itsasontzia zelatan zegoelako. Asmoa Breste-
ra (Frantzia) joatea ze, baina jendea altxatu
egin zen hara joateko itsaso zakarrak pasa
behar zirela esanez, beraz, Nantesen leho-
rreratu ginen. Han lasto artean egin genuen lo
pare bat egunez. Frantziarrak oso ondo por-
tatu ziren gurekin, Leon Blum sozialista zego-
elako agintean. Gero trena hartu eta Ardeche-
ko departamendura joan ginen, Frantziako
hego-ekialdean. Ia errefuxiatu-esparrua zela
esan daiteke. Nik Eibarko institutuan frantsez
pixka bat ikasi nuen eta ondo moldatzen nin-
tzen han. Jendeari laguntzen nien eta itzultze
lanetan ibiltzen nintzen. Etxe batera bizitzera
joan nahi zuenak bazeukan aukera, eta nik
ama eta anai-arrebak etxeetan kolokatu ni-
tuen. Gero, Euskadiko Gobernua ondo porta-
tu zen eta diru-kopuru bat eman zigun. Horre-
kin eta amak zeukan pixkatekin etxea erosi
genuen, mahasti artean, ederra.
- Nolakoa izan zen Eibarrera itzulera?

Nire amak irakasle bezala lan egiteko es-
kaera egin zuen, baina ez zioten lanik emon
gerran ihes egin zuelako. Beranduago utzi
zioten klaseak ematen, baina hil egin zen.

Gerra bat ez da ahazten. Ezin da
ahaztu. Hitzez zaila da horrelako
egoera batean gertatzen dena
azaltzea, sentimenduak dira
orduan bizitakoa ondoen
islatzen dutenak. Antonio
Sarasketa eta Virginia Bollainek
Gerra Zibila bizi zuten, eta
bereak eta bi egin behar izan
zuten handik bizirik irtetzeko.
Atzera begirada egin dute orain
eta hurrengo lerroetan euren
bizipenak kontatu dizkigute.

““TTaaiilleerrrreettaann  eezzkkuuttaattzzeenn  
gg iinneenn  bboonnbbaarrddaakkeetteettaann””

VIRGINIA BOLLAIN



- Nola bizi izan zenuen Untzagan jaso ze-
nuen omenaldia?

Batzokian txikitatik egon naiz sartuta, Es-
teban Errasti, Santi Agirrebeñarekin… Koa-
drilan batzuk alde batekoak ziren eta beste
batzuk bestekoak. Beraz, ilusio handia egin
zidan omenaldia jasotzeak, EAJko kidea izan
naizelako gaztetatik, 16 bat urte nituenetik.
Gero, Frankoren sasoian, alderdia debekatu-
ta egon zen, baina 1978an berriz legeztatu
eta kide izaten jarraitu nuen. Orduan lokale-
an batzen ginen, izkutuan, eta han bilerak
eta abar egiten genituen modu klandestino-
an. ELAn ere sartu nintzen.
- Eta ikurriña altsatzea nolakoa izan zen?

Ikurriña altxatzen nuen 4. aldia izan zen
omenaldikoa. Lehenengoa gaztetan egin
nuen, Batzokian; bigarrena, udaletxe aurre-
an; hirugarrena, Batzoki berrian altxatu nuen;
eta, azkena, omenaldikoa izan zen. Ea bes-
te behin altxatzeko aukera daukadan!
- 1936an, bapatean, Gerra Zibila hasi zen.
Nola gogoratzen duzu?

Gerra Zibila hasi zenean, EAJ Errepubli-
kak estamentuak emango zion edo ez zain
zegoen. Orduan, alderdia Errepublikaren al-
de sartu zen gerran. Gauetan errepide ertze-
etan ezkutatzen ginen, zein etorriko zen zain.
Izan ere, esaten zuten nazionalak Bilbotik ar-
ma bila etorriko zirela. Beraz, auto bat hurbil-
tzen zen bakoitzean ezkutalekutik irtetzen gi-
nen eta zer zeramaten aztertzen genuen.
Hori laga ostean, Maltzagan ibili nintzen gau-
za berdina egiten. Astean 3 gauetan ibiltzen
ginen hori egiten eta, egunean zehar, normal
egiten genuen beharra. Nik, adibidez, arozte-
gian egiten nuen beharra, Martin Errasti y
Compañía zenekoan, Grabadores kalean.

- Bonbardaketen 75. urteurrena bete berri
da. Non zeuden momentu hartan?

Alfan igerilekua zegoen sasoi hartan eta le-
henengo bonbak jausi zirenean ni han nengo-
en. Itxura denez, bonba hura Alfan jausteko
bota zuten, baina Markeskua jauregian jausi
zen. Gero, beste bat Arragueta kalean bota
zuten. Bonba horrek Murua zenari besoa ken-
du zion. Horren ostean, Udalak bolondresak
bilatu zituen babeslekuak egiteko. Nik Urkizu
aldean egiten lagundu nuen, erreka zegoen
tokian. Gaur egun iturria dagoen tokiaren az-
pian aho bi zeuden eta horiek tapatu genituen
bertan jendeak babesa topatu zezan.
- Nola moldatu zinen Eibartik eta bonbar-
daketetatik alde egiteko?

Jendeak akaso ez du jakingo, baina Rialto
zinema aretoan, gaur egun merkatu plaza
dagoen tokian, apalak ipini eta Bilbotik ekarri-
tako farmazia kontuekin eritegia antolatu ge-
nuen. Bestetik, zezen-plazaren gainean an-
tiaereoa ipini genuen, Soraluzekoa zena. Na-
zionalek aurrera egiten zuten eta errefuxia-
tuak Eibarrera iristen hasi ziren. Eurek armak
ekartzen zituzten ezkutuan. Aurrerago, na-
zionalen aurrera egitearen ondorioz, maki-
nak desmontatzen eta Zamudiora eramaten
hasi ginen, besteek erabil ez zitzaten. Eta
Zamudiora joan nintzen azken aldian, han
geratu nintzen. Babeslekuak egiten egon
nintzen han ere. Carpinteria Galdosen ibili
nintzen, ugazaba Elgetakoa zelako, nire aita
moduan, eta ezagunak ziren. Gero, Aralar
Batailoian sartu nintzen bolondres. Respaldi-
za (Araba), Balmaseda (Bizkaia), Mieres
(Asturias), Santander ingurua, eta Pinillan
(Kantabria) ibili nintzen, besteak beste. Le-
hengusua Amaiur Batiloieko kapitaina zen

eta han sartu nintzen, eta euskal batailoi guz-
tiak Laredon batu ginen. Han preso hartu nin-
duten eta portaera ona izateagatik berriz ere
gerrara bidali ninduten, baina beste aldekoe-
kin. Solaresen Amerika 23 Batailoia zegoen
eta Iruñara bidali ninduten lehenik. Gero Ja-
ca, Sabiñanigo, Teruel eta Murtzian aritu nin-
tzen. Orduan, Bartzelona erori eta Gerra Zi-
bila amaitu zen. Beraz, Murtzatik Kartagena-
ra eta handik Castellonera joan nintzen, han-
go foball taldeak fitxatu zidalako. Gainera, 2.

mailatik 1. mailara igo zen
taldea, baina ez nuen 1.
mailan jokatzeko aukera
eduki. Azkenean, 1939an
Eibarrera bueltatu nin-
tzen. 1941ean, ordea, Iru-
ñara egin nuen bidaia
hango Txantrea foball tal-
dean jokatzeko. Partidu
bakoitzean 3,50 pezeta
ordaintzen zidaten eta hi-
ru hilabete egin nituen
bertan. Horren ostean,
etxera bueltatu nintzen.

9ELKAR
HIZKETA
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Urkizun bizi den Sarasketak omenaldia jaso zuen orain dela
egun batzuk.  / EKHI BELAR

“Batzokian txikitatik
egon naiz sartuta.
Ikurriña altxatzen 

nuen laugarren aldia
izan zen omenaldikoa.

Ea beste behin 
altxatzeko aukera 

daukadan!”

““UUrrkkiizzuu  aallddeeaann  bbaabbeesslleekkuuaakk
eegg iitteenn  iibbiillii  nniinnttzzeenn””

ANTONIO SARASKETA
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IRENE SACEDA, abeslaria:

“Edozein musika estilotan
abesten dut gustora”

Bere ahotsak ETB 1eko ikusle guztiak liluratu zituen

joan den zapatuan. Irene Saceda Kantuan saioan aritu

zen eta Vivo per lei abestia kantatu zuen telebista saioan.

Italanieraz! 13 urteko neskatoak bere talentua

erakusteko aukera bikaina izan zuen, eta ez da

telebistan ikusiko dugun azken aldia izango.

teen-
ajea

- Joan den asteburuan ETB1-
eko Kantuan saioan aritu zi-
nen. Zer moduz?

Bikain. Nahiko urduri nengo-
en, baina martxa hartu, abesten
hasi eta gustora amaitu nuen.
- Hala ere, aurretik entseguak
egin zenituen?

Bai, bai, hiru bat aldiz entsaia-
tu genuen aurretik.
- Nola irten zitzaizun lehiake-
tan parte-hartzeko aukera?

ETBkoek Elena Martini, Eibar-
ko Koro Gazteko zuzendariari,
deitu zioten 13 urteko neska bat
eskatuz. Neri proposatu zidaten.
- Lehiaketan aritzeko esatean
berehala esan zenuen baietz?

Berehala eta ETBkoekin kon-
taktuan jarri nintzen.
- Zure saioa telebistan ikusi
duzu?

Bai.
- Nola da zure burua telebis-
tan kantuan ikustea? Zer sen-
titu zenuen?

Ondo sentitu nintzen. Hasie-
ran arraroa egin zitzaidan nire
burua telebistan egitea. Beste-
tik, desberdin ikusten da telebis-
tan, ez da han ikusten duzun be-
zala. Telebistan dena handiagoa
ikusten da.

- Nola funtzionatzen du saio-
ak? Botazioak daude? Jendea
kaleratzen dute?

Hainbat lagunek euren botua
ematen dute, baina ni gonbidatu
moduan joan nintzen. Badira ʻfi-
joʼ moduan daudenak eta euren
artean abesti onena aukeratzen
dute. Ni ez nintzen joku horretan
sartzen.
- Vivo per lei abestia kantatu
zenuen. Arrazoi berezik?

Eibarko Koro Gaztean lehen
ere abestu izan dugu abesti hori
eta oso polita da. ETBra joan
aurretik hainbat proba egin ni-
tuen eta asko gustatu zitzaien.
- Zein musika estilotan aurki-
tzen zara erosoen?

Denetan nago eroso. Koroan
edozein estilotako abestiak kan-
tatzeko ohitura daukagu.
- Zein da zure musikari gusto-
koena?

La Oreja de Van Gogh; orain
gutxi Eibarren izan dira eta ikus-
tera joan nintzen.  
- Bueltatuko zara ETBra?

Bai. Datorren asteko zapa-
tuan Eibarko Koro Gaztearekin
egindako saioa emitituko dute
Kantuanen. Proud Mary abestia
kantatuko dugu.

www.aldatze.org
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Mintegixan eskindutako hitzaldi eta
bestelako guztiak antolatzen jardun
daben Ainara Labado …eta kitto!

Euskara Elkarteko normalizaziño arloko ar-
duraduna “oso pozik” agertu jaku ekitaldixak
izan daben erantzunarekin: “Aurreko urtiare-
kin konparauta izen-emotiak gora egin dau
eta, mintegixaren amaierian banatutako ba-
loraziño-orrixak irakorri ostian, parte hartzen
izan ziran guztiak oso modu positibuan balo-
rau dabe ekitaldixa eta, gaiñera, hurrengo
bat antolatzen bada, kontuan hartzeko mo-
duko proposamen eta aportaziño mordua
egin dittue”.

Bestalde, ekitaldixari berari jarraipen bere-

zixa egin jako: egunian bertan, mintegixare-
kin lotutako guztiak zuzenian segitzeko au-
keria eskindu jakon jendiari Twitter bittartez,
#mintegia berba gakua erabillitta. Eta Porta-
lean eskindutako hitzaldi guztiak grabau egin
zittuen, bideuak editau ostian intereneten
nahi daben guztien eskura ipintzeko.  

Ikuspegi antropologikotik hasitta
Goizeko 09.30xak jota ekin jakon progra-

maziñuari, Diputaziñoko Zigor Etxaburuak,
Udaleko Esther Kareagak eta …eta kitto!
Euskara Elkarteko Igone Lamaraiñek minte-
gira gerturatu ziraneri eskindutako ongi-etorri
berbekin. Jarraixan, lehelengo hizlarixaren

txandiari ekin jakon.
Jone Miren Hernan-
dez gizarte antropolo-
gixan doktoriak eta
EHU-ko irakasliak
"Transmisioaren kon-
tzeptuarekin bueltaka.
Begirada bat gizarte
antropologikotik" izen-
burukua eskindu
eban, bere esperien-
tzixa eta ibilbidia abia-
puntu modura hartuta.
Izan be, Lasarte-
Orian transmisiñuaren

inguruko bekia eskuratu eban oin dala 17 ur-
te eta orduan ekin zetsan gaixa ikertziari.

Teresa del Valleren “Korrika” 1988xan argi-
ttara emondako liburuak bere ibilbidian izan-
dako garrantzixa azpimarratzen hasi eban
saiua, “liburuaren ardatza testuinguruaren in-
darrak osatzen dabelako eta horrek hizkun-
tzia aztertzeko beste modu bat eguala ikus-
teko pistak emon zestazen-eta. Horrekin ba-
tera, prozesuan aurkitzen dittugun elemen-
tuak harremanetan nola ipiñi jakittia oso in-
portantia da”. Eta Del Valleri tesixa berarekin
egin nahi ebala esan eta hark onartuta, an-
tropologixan formatzeko asmuarekin Londre-
sera juan zan urtebeterako. Horri esker bes-
te kultura eta hizkuntza batzuk ezagutu zi-
ttuan eta han topau eban hizkuntza aberas-
tasuna “oso inpaktantia” egin jakon. Bere
berbetan, “handik bueltan topau neban erre-
alidadia oso bortitza begittandu jatan, herrixa
bittan, euskaldun eta espaiñiarren artian ba-
natuta ikusi neban eta ni neu arazuaren par-
te sentiduta, distantzia hartzeko premiñia
sentidu” eta AEBra joatia erabagi eban, han
bere biharrian beste mugarri bat izango zan
Jackie Urlaren lanarekin topo egitteko. Eta
hango esperientzixiak “hizkuntza beste mo-
du batian definitzeko aukera barrixa” zabaldu
zetsan. Bere berbetan, hor ezagutu eban hiz-
kuntzaren izaera sortzaillia: “Hizkuntzaren bi-

GGEEUURREE
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EEuusskkaarraarreenn  ttrraannssmmiissiiññuuaarrii  
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EEuusskkaarraarreenn  TTrraannssmmiissiiooaarreenn  mmiinntteegg iiaa  hhaarrttuu  eebbaann  PPoorrttaalleeaakk  mmaarrttiittzzeenniiaann,,
eegguunn  oossuuaann,,  ……eettaa  kkiitt ttoo!!  EEuusskkaarraa  EEllkkaarrttiiaarreenn  eesskkuutt iikk..  IIaazz  lleehheelleennggoozz  
aannttoollaattuuttaakkoo  jjaarrdduunnaallddiixxaakk  iizzaannddaakkoo  hhaarrrreerraa  oonnaarreekkiinn  aanniimmaauuttaa,,  
aauurrtteenn  aattzzeerraa  bbee  tt rraannssmmiissiiññuuaa  aarrddaattzz  iizzaann  ddaabbeenn  mmiinntteegg iixxaann  ggaaiixxaa  
iikkuussppeegg ii  ddiiffeerreenntt iieettaatt iikk  aazztteerrttuu  ddaabbeenn  hhiizzllaarriixxaakk  ggoonnbbiiddaattuu  ddiittttuuee  
aannttoollaattzzaaiilllliiaakk..  GGaaiixxaarreekkiinn  eerraakkaarrrriittttaa,,  iiaazz  bbaaiiññoo  ppaarrttee--hhaarrttzzeeiillllee  
ggeehhiixxaaggookk,,  8855  iinngguurruukk  eemmoonn  ddaabbee  iizzeennaa..

Entzuliak egindako proposamenak kontuan eukiko dittue antolatzailliak datorren urteko 
mintegixa prestatzeko orduan. / KOLDO MITXELENA

TTRRAANNSSMMII SS II ÑÑUUAA   GG II DDAARR II
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Florencio Urretxu Muga `Txikuri´
III. URTEURRENA (2009-V-4)

BBEERREE AALLDDEEKKOO UURRTTEEUURRRREENN MMEEZZAA
OOSSPPAATTUUKKOO DDAA DDOOMMEEKKAANN ((MMAAIIAATTZZAAKK 1133)) ,,   
EEGGUUEERRDDIIKKOO 1122eettaann,,   SSAANN PPIIOO XX..   EELLIIZZAANN..
AAllddeezz  aauurrrreettiikk,,   eesskkeerrrriikk  aasskkoo  eettoorrrriikkoo  zzaarreetteenn  gguuzzttiiooii..

ttartez kulturia eraikitzen dogu; hiztun mo-
duan ere gauzak egiteko boterea daukagu,
euskeraz egittian hizkuntza gorpuzten dihar-
dugulako”. Edozelan be, prozesuan “transmi-
siño” konzeptuaren inguruko krisixa piztu ja-
kon, “beste hizkuntza batzuetan konzeptua
ez zala horrenbeste erabiltzen” ikustian. Eta,
horri aurre egitteko, tesixa idazteko orduan
"transgresiñua" erabili eban, “transmisiñua-
rekin” batera. Ikerketia egitteko famelixa as-
koren esperientzixak jaso zittuan eta holan
konturau zan hizkuntza ikastian emoziñuak
zelako inportantiak diran.

Emangiltza.com
Alkarbide Bizkaiko Euskara Zerbitzuen

bilguneko Aitziber Urkiza eta Laura Martí-
nezek jardun eben jarraixan, “Eman giltza
ama aita!” euskeraz eta “Háblale, escúcha-
le!” gazteleraz izenburuko kanpaiñiaren eta
horri lotutako www.emangiltza.com webgu-
niaren barri emoteko. Gurasuak transmisi-
ñua lantzeko laguntasuna eskintzen daben
interneteko guniaren atalak esplikatzian,
aparteko garrantzixa emon zetsen “Giltzak”
izenekuari, “izan be euskeria irakasteko ar-
duria ezin da bakarrik eskoliaren esku laga,
gurasuak oso inportantiak dira horretan”.
“Testigantzak" atalian, barriz, hainbat guraso-
ren lekukotasunak jaso dittue eta “Aholkuak"

atalian gurasueri zuzenian dittuen zalantzak
galdetzeko aukeria emoten detse.

Urtebetian 7.000 bisita izan dittu orrixak
eta kanpaiñia zabaltzeko orduan ikastetxiak
daken garrantzixa azpimarratu eben hizlari-
xak. Horrekin batera, babero, merixendarako
poltsa eta bestelakuak erabilli dittue webgu-
niaren barri emoteko.

Irungo famelixak ikertzen
Eta gurasuak izan ziran atzera be protago-

nista Irungo Euskara Zerbitzuko David Iza-
ga eta Josebe Arañaren hitzaldixan. Izan
be, sarrittan entzuten daben "Irun erdalduna
da" esaldixak gezurra diñuala erakusteko
biharrari ekin zetsen eta, heritttar lagin oso
zabala hartuta, "Zure seme-alabak merezi
duelako! Por lo que más quieres!" osatu da-
be. Ikerketak agerixan lagatako dato batzuk
azpimarratu zittuen: “Millatik gora famelixak
erantzun daben inkestiak diñuanez, Irungo
haurren %60k badaki euskeraz.  Horrekin
batera, guraso bixak euskaldunak diranian
transmisiñua bermatzen dala ikusi dogu, eta
guraso bakarra euskalduna denian, ama ai-
tta baiño eraginkorragua da. Eta ez dakigu
zergaittik, baiña Irunen aittaren famelixakuen
artian erabiltzen da gitxien euskeria”.

Gauzak holan, gurasuengana aillegatzeko
ahalegiñari jarraituta jarduera diferentiak ga-
ratu dittue eta aurten, bestiak beste 9 taillar
emon dittue (perkusiñua, txotxongilluak, su-
kaldaritza, ipuin-kantu-jolasak...) eta “gura-
suak oso gustora” jardun dabela diñue. Eta
horrekin batera ikastaruak eta billerak be
egin dittue.

Famelixa-barnetegixen esperientzixia
Etenaldi txiki baten ostian, AEK-ren esku-

tik famelixa-barnetegixen barri emon eben.
Lehelengo famelixa-barnetegixa Bilbon anto-
latu zan 1985ian eta jatorrixa gurasuen tal-
dietan egon zan. Horren ostian Lezon antola-
tutako hurrengua, barriz, transmisiño taldie-
tatik sortu zala azaldu eben. Kaso bixetan,
baiña, arazo berberari aurre egin bihar ze-
tsen: barnetegixak umien oporraldixarekin
bat egitten eben.

Gaur egunian martxa betian jarduten da-
be, uztailla eta abuztuan lau talde hartuta. Ar-
duradunen berbetan, “gurasueri gitxieneko
euskara mailla eskatzen jakue eta umieri, ba-
rriz, D ereduan matrikulauta egotia. Ohittura
linguistikua aldatu nahi dabenendako apro-
posak dira eta parte hartzen dabenak ahale-
giñ haundixa egitten dabe, 15 egunetan gu-
raso rol horretan jarraitziaz gaiñ, egunero 6-
7 ordutan klasera juan bihar dira-eta. Baiña
asko kantsauta be, oso pozik jarduten dabe-
la diñue”.

Tallers per la Llengua
Eta goizeko azken hizlarixa Gemma San-

ginés psikologua, Tallers per la Llengua-ko
bokala izan zan. Hitzaldixan, hain zuzen be,
hizkuntza sustatzeko taillarraren gaiñian jar-
dun eban. Ezertan hasi baiño lehen, hizkun-
tza erabiltzeko konzientzia daken eta ez da-
ken herrittaren arteko bereizketia egiñ eban,
talde bakotxerako tallar diferentiak sortzia
erabagi eben eta. Hortik abiatuta, 4 orduko
taillarrarekin konzientzia sortzen ahalegin-
tzen dira, hizkuntza aniztasunaren inguru-
kuak azaltzetik hasitta. Bestiak beste, mun-
duan 200 herrialde eta 6.000 bat hizkuntza
egonda, edozeiñ hizkuntza inportantia dala
azpimarratzen dabe eta, berak pentsatzen
dabenez, katalanarekin hasittakoa beste hiz-
kuntza gitxituetara zabaltzeko aukeria ikusi
eta horretara ipiñi ziran.

GEURE
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Jone Miren Hernándezek transmisiño konzeptuaren krisixaren
inguruan jardun eban. / KOLDO MITXELENA

Gemma Sanginések hizkuntza sustatzeko tallarraren gaiñian
jardun eban. / KOLDO MITXELENA
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Bazkaltzeko tartia amaittu
eta arratsaldeko saiua
Paula Kasaresek zabal-

du eban "Gurasoek nola ume-
ek hala?" eta haurrek euskaraz
egitea zertan datzan argitzen
lagunduko diguten beste galde-
rak” izenburukuarekin. Kasare-
sek haurren arteko hizkuntza
erabillera berezkuari errepara-
tzen detsa, “hizkuntza indarba-
rritziaren helburuetako bat” da-
lakuan. Horregatik bere biha-
rrian aparteko garrantzixa emo-
ten detsa egoera ez instituzio-
nalizauetako erabilleriari, “hau
da, herri bateko plazara aille-
gau eta zeiñ hizkuntzatan
diharduen” inporta jako. Izan
be, Kasaresek pentsatzen dau
“irlandarra, navajoa, maorixa
eta beste batzuk biziberritzeko
ahalegiñaren porrota erabilera
hori lortu ez izanaren ondori-
xua” dala eta gurasuen gaitta-
suna, etxietan zer egitten da-
ben... begiratzen dira, “helbu-
rua biharko litzakena albo ba-
tian lagata. Izan be, bakarrik fa-
melixan transmititzen dan hiz-
kuntza ahula da eta desager-
tzeko zorixan dago”.

Eta Kasaresen berbak oso

presente, programiari amaieria
emon zetsan mahainguruari
ekin jakon, Jaime Altuna mo-
deratzaille eta mahaixan, ba-
rriz, Paula Kasares, Gemma
Sanginés eta Jone Miren Her-
nández. Mahai gaiñera lehe-
lengo galderia bota eban Altu-
nak: “Zeri deittu bihar detsagu
transmisiñua?”. Sanginések
transmisiñua “momentu bate-
kin lotzen dabela, seme-alabe-
kin zeiñ hizkuntza erabiltzia
erabagitzen dan une horrekin”
erantzun zetsan.

Tituluko bigarren berbia, "da-
non" bigarren galderarako ai-
tzakixa izan zan: “Zeiñek hartu
biharko leuke lider papela?”.
Jone Miren Hernandezek argi
ikusten dau honetan “danonda-
ko biharra daguala, egitteke
asko geratzen dira-eta”.

Euskeraz ez dakixan guraso
baten azalian ipiñitta, “zelan
transmitidu ez dakitten zeo-
zer?”. Eta segidan Kasaresen
aholkua: “Hasi haurrekin zin-
tzotasun ariketia eginda, umiari
berak euskeraz ez jakitteko

arrazoiak zeintzuk diran azaldu
eta, behiñ hori argittuta, umiari
bera euskeraz entzutiak egitten
detsan ilusiñua azpimarratu”.
Ahaztu barik gurasuak ikasteko
aukeria beti hor dakala.

Inguru ez oso euskaldunetan
euskeriaren “zaintzaille” izatia
zelako nekeza dan jakinda,
gustora sentitzeko “eguneroko
borroka txikixak dosifikatzia ko-
meni dala” azaldu eben. Eta
horrelako beste batzuk komen-
tatzen, konturau barik, agur
esateko ordua aillegau zan.

Mahainguruan haurren arteko hizkuntza erabillera berezkuari erreparatu zetsen. / KOLDO MITXELENA
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OOSSAASSUUNN

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

�  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

�  Logopedia
�  Inkontinentzia urinarioak
�  Kirol medikuntza
�  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzziiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN
GGIIDDAAGGIIDDAA

EEEEssss tttteeeetttt iiii kkkkaaaa    kkkk llll iiiinnnn iiiikkkkaaaa

DDDDeeeennnntttt iiii ssss ttttaaaakkkk

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

PPeeddrroo  EEttxxeebbeerrrriiaa  GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

- odontologia biologikoa eta orokorra
- terapia neurala
- osteopatia
miren albistegi sojo

UUrrkkiizzuu,,  1133  ((OOrrbbeeaakkoo  DDoorrrreeaakk))
TTeellff ..::  994433  112200  220000  --  994433  442255  770066
wwwwww..mmaarriiaaddoolloorreessoollaaiizzoollaa..ccoomm

IIkkuusstteenn  eezz  ddeenn  oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EE IIBBAARRKKOO  ZZEENNTTRROO  MMEEDDIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,,  22 - 1. Eskuma   
Tfnoa. 994433  7700  2255  9922

OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  //  OOrrttooddoonnttzziiaa  //  IInnppllaanntteeaakk

Barizeak
Kirurgia Estetikoa
Dietetika eta Nutrizioa
Gorputz Birmoldaketa
Fotodepilazio Medikoa

ZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak  
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAK

Julian  Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552

RPS 04/02

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

RPS 336/05

Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-
943 70 00 82 / 943 20 84 75

HELBIDE ETA TELEFONO BERRIAK
Errebal, 14

t. 943 201 721 GASTESI
H o r t z - K l i n i k a

OOddoonn tt oo llooggiiaa   oo rr ookk oo rr rr aa  //  OOrr tt ooddoonn tt zziiaa  
II nnpp llaann tt eeaa kk   //  LL aass eerr   TTeekk nn oollooggiiaa

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  1100 --  22..  eesskkuummaa 994433  7700  0000  9900

JJ eessuuss  MMªª  GGaasstteessii  --   AAnnee  GGaasstteessii

S. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

OSTEOPATIA
NEUROLOGIA

NEURO-ESTIMULAZIOA

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA

644 kolegiatu zkia. 

calbetón hagin klinika

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

clinicacalbeton@euskaltel.net

FFFF iiii ssss iiiiooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,,  2200
TLF: 994433  5533  0066  4422
ane_mendia@hotmail.com

B. IZAGIRRE
clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO
Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85



FFFF iiii ssss iiiiooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

IIññaakkii  RRiivveerroo  ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  4488
EEIIBBAARR

994433  220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433,,  779999774466

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkkPPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

OOOOkkkkuuuu llll iiii ssss ttttaaaakkkk PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

HHeemm ee nn   zzuu rree   tt oo kk ii aa
ii zzaa nn   nnaahh ii   bbaa dduu zzuu ::
ddee iittuu   99 44 33 --22 00 66 77 77 66

tteelleeffoonnoo  zzeennbbaakkiirraa

PPssiikkoollooggiiaa  kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa  zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,,  1133  --  bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

Bidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66
a_garitaonandia@hotmail.com

HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
TRATAMENDUAK

MMAADDIINNAA
RRAADDIIOOLLOOGGIIAA

– Mamografiak
– Dentsitometriak (osteoporosi 

ikerketa eta balorazioa)
– Hortz-scanner 3D-etan

(inplanteak ezarri aurreko   
hezur baloraziorako)

TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGOOAAKK:: AAzzkkaarraattee
eettaa  GGoonnzzáálleezz  BBoosscchh  ddookkttoorreeaakk

TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK hhaazzkkuunnttzzaa  ffaakkttoorreeeettaann
aabbeerraattssaa  ddeenn  ppllaassmmaarreekkiinn

Toribio Etxebarria, 4 - 1. ezk.  943-202857

RRRRaaaaddddiiiioooollllooooggggiiiiaaaa

�

JJOOSSEE  AALLBBEERRDDII

San Juan 11 - solairuartea
943 20 19 82

aarrrraattssaallddeezz

PPSSIIKKOOLLOOGGIIAA  KKLLIINNIIKKOOAA  
EETTAA  OOSSAASSUUNN  ZZEENNTTRROOAA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA

G201987 kolegiatua

- Masterra Praktika Klinikoan
- Patricioner P.N.L.
- Master P.N.L.

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  2277 --  BB,,  11..  ssoollaaiirruuaa,,  99..  bbuulleeggooaa
TTeell..  667755  770066  880077

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
994433  1122  1144  9933

EELLEENNAA  
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkk

* Esku Terapia
* E.P.I.    (Tendinitis tratamendua)
* Esku Drainatze Linfatikoa
* Mesoterapia
– Kirol Berregokitzea
– Osasunerako ariketa agindua

Tx4 Gimnasioa Aupa Zen
Ifar Kale, 3 Jausoro, 1
EIBAR ELGOIBAR
667 95 36 28 943 74 34 40

®

Buruaren aktibitateari eusteak dementzia 
izateko arriskua gutxitzen du, 

ez baitugu ahaztu behar estimulatu ezean 
neuronak atrofiatu egiten direla

BURUZ
GARUN-GIMNASIOA

943 101 201

- Taldeentzako ikastaroak
- Banakako saioak
- Familia orientabidea

San Agustin, 2 (0 lokala) -EIBAR-
www.buruzgimnasiocerebral.com

AARROORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

--  AAffaassiiaakk
--  DDiissffoonniiaakk
--  DDiissllaalliiaakk
--  DDeegglluuzziioo  aattiippiikkooaa

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa  1100  --  66..  eezzkk..  ((EEIIBBAARR)) TTeell..  994433  2200  2277  1155  

--  DDiisslleexxiiaakk
--  HHiizzmmootteellttaassuunnaa
--  EEsskkoollaa  aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa  3300  --  22..  BB  ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell..  9944  668811  9900  7799  
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ZAPATUAN BIZKAIKO KOS-
TALDEKO HERRIAN JOKA-
TUTAKO SPRINT DISTAN-
TZIAKO (750 metro igerian, 25
km. bizikletan eta 5 km. antxin-
txiketan) Euskadiko txapelke-
tan, Eibar Triatloi Taldekoek
txapel biren jabe egin ziren:
Ane Ziaranek emakumezkoen
absolutoa bereganatu zuen eta
Alejandro Altunak beteranoen
2. mailakoa. Andoni López,
Iker Aranzibia, Xabi Arrieta,
Carlos Pérez, Moises Altuna
eta Ibon Romero taldekideak
ere bertan izan ziren.

Bestalde, bihar Valentzian
jokatuko den Unibertsitate Tria-
tloi Espainiako txapelketan,
EHU ordezkatuko dute Aitor
Iturricastillok eta Ane Ziaranek.
Gure herritarren ordezkaritza
zabalagoa izango du bihar ere
Deban jokatuko den triatloiko

euskal zirkuitoaren bigarren
probak.

IV. Deba-Itziar triatloia 
domekan

Aurten berriro sprint distan-
tziara pasatuko da proba iaz
olinpikoa izan ondoren. Euskal
Herriko zirkuitoko bigarren pro-
ba puntuagarria izango da do-
mekakoa eta, gehienez, 400
parte-hartzaile hartuko ditu.
Proba 13.00ean hasiko da eta
lasterketaren boxeak Gurutze
Gorriaren aurreko zelaian ko-
katuko dira; bizikletan, bestal-
de, Deba-Mutriku-Mendaro-
Sasiola-Lastur-Itziar-Deba ibil-
bidea osatuko dute.

Ziaran eta Altuna
triatloiko 
Euskadiko 
txapeldunak
Bermeon

ARETO-FOBALLEKO DEBABARRENEKO TALDE NAGUSIAK
SEIGARREN POSTUAN amaitu du bere lehenengo urtea 2. mai-
lan. Gipuzkoako punta-puntako ordezkaria dugu horrela, maila be-
rean jokatu duen Tolosako Laskorainek maila galdu baitu. Begirune
gisa, Ermuko kiroldegian jokatutako azken jardunaldian (Ermuko
jokalari bat baino gehiago dago taldean
eta zaletuak ere ez dira gutxi), 4-1 iraba-
zi zion Pinseque lidergoaren borrokan
jardun eta azkenean igoerako play-offak
jokatuko dituen taldeari. Xabi Pérezek bi
gol sartu zituen eta Guerra eta Alex
Alonso izan ziren beste bi goleatzaileak.

Createch ere garaile
Gipuzkoako 1. mailan jokatzen duen

Concepto Createch-ek, bestalde, 4-7
irabazi zion Azpeitikori honen kantxan.
Erik-ek hiru gol sartu zituen eta, emaitza
horrekin, Eibarkoek 5. postuan amaitu-
ko dute. Domekan, 11.30etan hasita,
Allerru hartuko dute Ipurua kiroldegian. Kadeteen taldeak, bestal-
de, denboraldia amaitu du.

Concepto Egilek seigarren 
postuan amaitu du Liga

ESPERO BAINO NEURKETA ERRAZAGOA IZAN ZUEN SOMOS
EIBAR ESKUBALOIAK IPURUAN eta estatuko 1. mailan jokatzen
duen Bigara Pulpo 28-16 gainditu zuen. Menperatu duten maila
handiagoko hirugarren
taldea da Zumaiakoa
eta, oraingoan gaine-
ra, joko bikaina eraku-
tsiz. Harrobiko taldeen
emaitzen artean, in-
fantil mailan Melfun Ei-
bar Eskubaloia C tal-
deak gol bakarraren-
gatik irabazi zion Eibar
Eskubaloia B-ri.

Kadeteak Leonen
Tekniker Eibar Es-

kubaloia kadeteen tal-
deak, Euskadiko txapeldun izan eta gero, estatu mailako sektore
fasea jokatuko du Leonen, gaur hasi eta domekara arte. Kantabria-
ko Balonmano Pereda, Galizako Academia Octavio eta Leongo
Ademar izango ditu aurkari fase finalerako jokoan dagoen plaza
lortzeko borrokan (guztira zortzi fase jokatuko dira)

Eibar Eskubaloiaren garaipen erraza

IAZ ERMUKO TXAPELDU-
NAK IRABAZI ZUEN MO-
DUAN, ORAINGOAN TROFE-
OAREN BIGARREN EDIZIOA
Eibarren geratu da. Koskor Boa-
vista baino gehiago izan zen Zal-
dibarren jokatutako norgehiago-
kan eta 3-1 irabazi zion Ermuko
taldeari: Baquék bi gol sartu zi-
tuen eta Carlosek bestea. 

Bestalde, Kopako final-zor-

tzirenak jokatuko dira astebu-
ruan: bihar, Living Café-Duran-
go, Teknografik-C. Murillo eta
Dental Ekoden-Esmorga parti-
duekin; eta etzi, Caserío-Kos-
kor, Txoko-Alkideba eta Areto-
EzDok neurketekin. Tanke-
mans eta Azkena Kalton hu-
rrengo kanporaketara pasatu-
ko dira zuzenean, zozketak ha-
la erabakita.

Koskor nagusi Kiroljokoa trofeoan

Erik-ek hiru gol sartu zizkion
Azpeitikori.

DEBABARRENA-KIROLGIKO TXIRRINDULARIAK
ELITE MAILAKO EUSKADIKO TXAPELA jantzi zuen
Ozaetan jokatutako proban;
Ana Usabiaga nagusitu zen,
bestalde, 23 urtetik azpiko-
en txapelketan. Lointek tal-
deko Yulia Iliynikh irabazita-
ko proban, tropel nagusia
lau minutu eta 12 segundo-
ra sartu zen helmugan, eta
hor Olaberria izan zen na-
gusi, Leintek-eko Usabiaga
eta Eneritz Iturriagaren au-
rretik. Zortzigarren postuan
sailkatu zen Eibarko taldeko
Ane Santesteban.

Leire Olaberria txirrindularia
Euskadiko txapeldun

Asteburuan egindako hiru eguneko Eskubaloi Jaian oilasko pintxoak 
dastatzeko aukera izan zen.  / LEIRE ITURBE
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ASTEBURUKO JAIALDIRIK
HANDIENA JOKATUKO DA
DOMEKA ARRATSALDEAN
ASTELENA FRONTOIAN, tar-
tean profesional goi mailako
buruz-buruko txapelketako
kanporaketa interesgarriena.
Aurretik ere txapeldunak izan-
dako Abel Barriola eta Juan
Martínez de Irujo izango dira
nor baino nor jaialdiko partidu
nagusian; horko irabazleak Xa-

la gaur egungo txapeldunaren
aurka jokatuko du hurrengo
kanporaketan. Jaialdia Olaza-
bal-Laskurain eta Gorka-Zu-
bieta bikoteen arteko lehiarekin
hasiko da eta amaitzeko, bes-
talde, 2. mailako beste buruz-
burukoa izango da ikusgai (Le-
muno eta Zabaletaren arte-
koa). Sarrerak 661-259009
(Olaya) telefonora deituta lortu
daitezke.

Irujo-Barriola partidu handia 
domekan Katedralerako

EIBARKO KLUB DEPORTI-
BOKO ATLETEK BIKAIN
JARDUN ZUTEN DOMEKAN
IRUNEN JOKATUTAKO pro-
bintziako klub eta eskolen arte-
ko txapelketan. Horrela, infantil
mailako neskek (Malen Amua-
tegi, Jone de Castro, Maider
Díez, Alaitz González, Malen
Illarramendi eta Ainhoa eta
Maialen Martínez) osatutako
taldeak lehen postua eskuratu
zuen eta mutilena (Iker Alberdi,
Jon Astigarraga, Andoni Egu-
rrola, Eneko Gisasola, Markel
Gutiérrez, Ayoub Samadi eta
Julen Terán) bigarren postuan
sailkatu zen, azpitxapelketa ho-
rrekin Euskadiko txapelketara-
ko txartela bereganatuz. Inma

Urkiola prestatzaileak lan bikai-
na egin du berriro ere.

Euskadiko txapelketak 
Anoetan

Jubenil eta junior mailako
atletek, bestalde, Euskadiko
txapelketekin izan zuten hitzor-
dua Anoetako miniestadioan.
Baita hiru urrezko domina ira-
bazi ere: Ibrahim El Moussa-
ouik jabalinan, Tomas Vouillo-
zek jauzi hirukoitzean eta az-
ken honen Martin anaiak disko
jaurtiketan. Asier Aspiazuk,
bestalde, zilarra lortu zuen ja-
balina jaurtiketan. Emaitza ho-
riekin, Tomasek eta Ibrahimek
komunitateen arteko Espainia-
ko txapelketan izango dira.

Gipuzkoako onenak infantil 
mailako atletismoan

ZAZPI JARDUNALDI GALDU BARIK DARAMATZAN “SANSE”
hartuko du Javier Mandiolaren taldeak ligako azken jardunaldian,
igoerako kanporaketak prestatzeko asmoz. Behin hirugarren postua
ziurtatuta, zozketaren zain daude armaginak, zein izango den lehe-
nengo aurkaria jakiteko: Lugo eta Lucena daude aukeren artean.

Eibar KE-k Real Sociedad B hartuko
du etzi Ipuruan, 18.00etan

EZ HORI BAKARRIK: 113 GOL SARTU DITUZTE PARTIDU HO-
RIETAN eta 12 bakarrik jaso. Maila bikaina erakutsi dute Urki A tal-
deko jokalariek denboraldi osoan eta segurua da horko jokalari ba-
tzuk Eibar KE-ko kadeteen mailako taldera pasatuko direla denbo-
raldi berrian. Partidu bakarrera jokatu beharreko Gipuzkoako fina-
lerdietan izango dira
asteburuan. Bigarren
taldea ere nagusi
izan zen bere mul-
tzoan eta, azken jar-
dunaldian Zumaiako-
ri 2-6 irabazi ondo-
ren, final-laurdeneta-
ko kanporaketari
egin beharko diote
aurre.

22 partidutik 22 garaipen: 
Urkiko nesken marka

PPEEDDRROO AAZZPP II RR II GGAALLLLAASSTTEEGG II
““EEIIBBAARR”” ppeelloottaarrii--oohhiiaa--rreenn IIII..  uurrtteeuurrrreennaa (2010-V-8)

SSEENNAARR  EETTAA  AAIITTAA  OONNEENNAA  IIZZAANN  ZZAARRAA::  
HHOORRRREEGGAATTIIKK  EEZZ  ZZAAIITTUUGGUU  IINNOOIIZZ  AAHHAAZZTTUUKKOO..

MMaarrii  MMeerrcchhee  zzuurree  eemmaazztteeaa  eettaa  GGeeoorrggiinnaa,,  LLaauurraa,,  JJoossee  eettaa  FFeelliixx  zzuurree  sseemmee--aallaabbaakk
((AASSKKOO MMAAIITTEE ZZAAIITTUUGGUU))
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HAMABI ORDU ETA ERDI
PASATXO BEHAR IZAN ZI-
TUEN EIBARTARRAK BETE-
RANOETAn lehen saria lortze-
ko Gueñeseko Zaramillo auzo-
an zapatuan jokatutako Apuko-
Xtrem ultra-trail proban. 80 kilo-
metro gainditu behar izan zituz-
ten parte-hartzaileek proba ho-
rretako lehenengo edizioan,
5.000 metroko desnibela gain-
ditzearekin batera. Juanra Ro-
dríguez izan zen  Eibarko or-
dezkari onena (12h15ʼ). Beste
eibartar batzuk ere han izan zi-

ren: Zigor Iriarte, Igor Azurmen-
di, Aitor Lameiras, Asier Garde
eta Edu Uribe (azken honek ia
17 orduko jarduna egin zuen).

Galdaramiñoko igoera
Proba horretako 4. edizioa

jokatuko da ekainaren 10ean,
Urkiko jaien egitarauaren ba-
rruan. 15 kilometroko lasterke-
tan 1.150 metroko desnibela
gainditu beharko dute eta da-
goeneko izena eman daiteke
(doan da) www.mendilasterke
ta.blogspot.com helbidean.

Iosu Elejalde onena bere mailan
Apuko-Xtrem-en

RUIBALEK, GAINERA, KANPAINA BIKAINA EGIN DU ETA, LI-
GA IRABAZIZ, 2. mailara igotzea lortu du. Azken jardunaldian ere,
69-55 nagusitu zitzaion Cafés Aitona B-ri Ipuruan, batez ere azken
laurdenean gauzatutako hirukoei esker. Katu-Kalek, bestalde, gal-

du egin zuen azken jardu-
naldian (41-50) Alde Zaha-
rra B-rekin (azken hau mai-
laz igotzeko borrokan zego-
en) eta sailkapeneko erdial-
dean geratu da azkenean;
dena dela, Katu-Kalek en-
trenatzen jarraituko du
abuztura arte eta saskiba-
loian jardun nahi duten guz-
tiak gonbidatzen ditu entre-
namendu orduetan euren
burua aurkeztu eta saio ho-
rretan proba egiteko.

Denboraldia amaitu da saskibaloiko
herriko talde bientzat

MADRILGO VILLAVICIOSA DE ODÓN-EN JOKATUTAKO JIU-
JITSUKO ESPAINIAKO TXAPELKETETAN, lau domina lortu zi-
tuzten Kalamua judo taldekoek. Muguruzak hirugarren urtez ja-

rraian eskuratu zuen urrezkoa
kadeteetan, zilarrezkoaren ja-
be egin ziren Mikel Marín ju-
niorretan eta Adrian Riaño ka-
deteetan, eta brontzezkoa lor-
tu zuen Iker Martínezek infan-
tiletan. Euskadiko ordezkariek
-Julio Gallego eta Manu Agirre
izan ziren delegatuak- guztira
zortzi domina irabazi zituzten.

Muguruza judoka Espainiako 
txapelduna hirugarren aldiz

DOMEKAN ERE BESTE TALDE BAT EGURTU ZUTEN, OIASSO
BIDASOARI 25-2 irabaziz, eta lider jarraitzen dute sailkapenean.
Beste bi taldeek ez zuten halako emaitzarik eskuratu: talde nagu-
siak 9-13 galdu zuen Orbean Universidad Pública de Navarrarekin
eta itzulerako parti-
dua hilaren 20an
jokatuko du Iruñe-
an. Kadete A ligako
Urbat-Urkotronik-
eko ordezkariak,
bestalde, 7-12 gal-
duz uen Náutica
Portugaleterekin.

Garaipenak besterik ez infantil
mailako waterpoloan

OLABERRIAKO ZIRKUITO-
AN URTERO EGITEN DEN
LASTERKETAN 70 gidarik
hartu dute parte, euren artean
neska bik. Horietako batek,
Escudería Eibarko Julia Agi-
rre mendarotarrak, irabazi
zuen proba, 8 segundoko al-

dearekin, eta itzuli az-
karrena eginez. Bere
atzetik sailkatu ziren
Iñaki Apalantza (Iba-
rra) eta Andoni Pagola
(Tolosa). Bigarren al-
dia da Agirrek proba
hori irabazten duena.

Gipuzkoako VI. Karting Kopa 
Julia Agirrerentzat

Ezkerretik ezkumara, Rodríguez, Elejalde, Garde, Azurmendi, Iriarte, Lameiras eta Uribe.

HERNANIN JOKATUKO DA ALEBIN ETA INFANTIL MAILETAKO TXAPELKETA hori, kanporaketetan sail-
katutako hamar talde onenekin. Maila bietan taldeka zein banakako ordezkaritza izango du Eibarko klubak.
Bestalde, aurreko domekan emaitza ezinhobeak lortu zituzten Oskitxo Torneoan jardun zuten alebin mailako
talde biek, lehenengo eta bigarren postuak bereganatuz; Elene Varela, gainera, 2.a izan zen banakakoetan.
Gasteizen jokatutako federatuen mailan, junior mailan Noelia Bedia 2.a izan zen eta Irati Yarza laugarrena.

Erritmikako Gipuzkoako Eskolarteko B txapelketa bihar



SUKALDERAKO ZALETASUNA etxean piztu zitzaion Joseba Bergara 33 urteko
ondarrutarrari. Amarengandik eta amamarengandik ikasi zuen sukaldatzen eta,
familia giroan sortutako afizioa ofizio bihurtu nahi zuela argi ikusten hasi 
zenean, Leioako Eskolan sukaldaritza ikasketak egitea erabaki zuen. Hortik
abiatuta, sukalde batetik besterako bidaiari ekin zion: MMaa ll ll oorrcc aan hasi eta
Atxondoko MMaakkaa tt zzee ttaa jatetxean izan zen gero; GGaarraa ii aldean lanean jardun
ondoren, Michelin izar ospetsuetako baten jabe den Zornotzako BBoorrooaa jatetxean
bost urte eta erdi eman zituen. Bere ibilbidean urrats bat aurrera emateko sasoia
ailegatu zela sentitu zuen gazteak eta, behin goi mailako sukaldariekin hasita,
BBaarr tt zzee lloonnaaraino joatea suertatu zitzaion, Michelin izarren bideari eutsiz:
Carlos GGaa ii gg sukaldariarekin beharrean jardutetik ZZuubbeerr ooaa jatetxeraino
ailegatu zen. Han AArrbbee ll aa ii tt zz anaiak ezagutu zituen eta euren etxetik Martin
BBeerraassaa tteegg iiren sukalderainoko jauzia eman zuen jarraian, ibilbide luzean
ikasitako guztiarekin, BBeerrrr ii tt xxuun AAkkee ll ee izeneko jatetxea sortu aurretik. 

ETA PAUSO BATEK BESTE BAT EMATERA bultzatzen gaituen indarra aprobetxatuta, bere emazte Amaia Agirrerekin batera bere bizitzako 
erronkari heltzeko prest etorri zaigu Eibarreraino, eta ez edozein sukaldera, gainera: aurreko asteaz geroztik, Joseba Bergara eta emaztea 
dira Chalcha jatetxeko ugazaba berriak, 13 urtean bertako arduraduna izan den Miren Larraitz Etxeberriarengandik erreleboa hartuta.

Sukaldariak ez du denbora asko behar izan zeri heldu berri dion ikusteko,
“75 urteko historia duen jatetxea da Chalcha eta denbora horretan
askorentzat erreferentea bihurtu da; hori argi ikusi dut hasieratik. Horregatik,
jatetxearen ezaugarri nagusia den kalitateari eusteko asmoa daukagu eta
gurekin lanean jarraituko du dozena bat lagunek osatutako orain arteko
lantaldeak. Baina sukaldari modura neure ametsa betetzea ere nahi dut eta,
horretarako, orain arteko eskaintza aldatzen joango gara poliki poliki, plater
berriak sartuta. Ez dugu ahaztu behar sukaldaritza munduan ere bilakaera eman
dela eta bizi dugun sasoiekin bat datorren karta osatzeko asmoa daukagu”.

BIEN BITARTEAN, TABERNAK ZEIN JATETXEAK MARTXA BETEAN
jarraituko dute, egunero zabalik ( jatetxea bakarrik domeka eta astelehen
gauetan itxiko da eta taberna, berriz, astelehen gauetan, atseden hartzeko).
Bestela, 08.30etan gosariak eskaintzen hasi eta egun osoan 
bezeroei harrera egiteko gertu aurkituko dituzte bezeroek.

…eta sukaldariaren
AMETSA

BIHURTU zen 

IIssaassii ,,   77
943 20 11 26

www.restaurantecchhaallcchhaa.com

P U B L I E R R E P O R T A J E A

JOSEBA BERGARA, 
Chalcha jatetxeko 
ugazaba berria.
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KULTURA20

- Eibarren argazkilaritza
ikastaroa eskainiko duzu.
Zertaz arituko zara?

Argazkilaritzaren konposi-
zioaren gainean arituko naiz.
Orduan, Power Pointen bitar-
tez bertara joango direnei ho-
rren gainean arituko natzaie.
Artearen historiari berrazter-
tzeari ekingo diot saio horre-
tan, eta horrek argazkilaritzari
eskaini diezaiokenaz egingo
dut berba.
- Natura-argazkilaria zarela
diozu zure webgunean. Zer
zara gehiago, naturalista
edo argazkilaria?

Esango nuke argazkilaria
baino naturalista naizela
gehiago, baina gaur egun
agian ez. Argazkilari moduan
hasi nintzenean, niri gehien
gustatzen zitzaidana natura
zen, liluratuta negoen kontu
horrekin.
- Gaur egun horrela ez dela
diozu, zergatik?

Gaur egun argazkilaritza da
nire egunerokoan garrantzi
gehiago duena, izan ere, na-
turatik at hainbat gauzen gai-
nean egiten dut argazkilari-
tzan. Orduan, argazkilaritza-
rekin jarraitzen dut natura al-
bo batera lagata.
- National Geographic eta
beste hainbat aldizkari os-
petsutan publikatu dituzte
zure argazkiak, hainbat do-
kumental eta saiotan egin
duzu lan, liburuak ere idatzi
dituzu. Nondik datorkizu
ezinegon hori?

Naturarekiko liluratasunetik,
oso sakona den zerbait da eta
zaila da azaltzen. Horrek egi-
ten dit argazkiak ateratzea,
dokumentalak egitea, liburuak
idaztea… natura dago guzti
horien erdian eta hori da arda-
tza. Horren gainean aritzeko
aitzakia modukoa da.

- Zure webgunean zuk ja-
rraitzen duzun etika-kodea
hainbat puntutan azaltzen
duzu. Gaur egun argazkila-
rien artean etika-kodeak ja-
rraitzen direla uste duzu?

Baliteke argazkilari denek
etika-kodeak ez jarraitzea,
baina gehienek baietz uste
dut. Ni Aefonako (Espainiako
Natura Argazkilarien Elkartea)
presidentea naiz eta dekalogo
etikoa daukagu bertan. Bazki-
de guztien artean zabaldu du-
gu eta konbentzituta nago
gehiengo nagusiak jarraitzen
duela.
- Zein da zure betebeharra
Aefonan?

Aefonak egiten dituen jar-
duerak koordinatzea eta ar-
gazkilariak maila internazio-
naleak errepresentatzea da
nire ardura nagusiki. Nazioar-
tean Espainiako natura-argaz-
kilarien berri izan dezatela da
nire lana. Horretarako erakus-
ketak egiten ditugu, portafo-
lioa gaude prestatzen… bes-
teak beste.

Maiatzaren 19an, 13.00etatik aurrera ospatuko da Tantanez
Tantan euskararen aldeko ekitaldia, orain urte bi egindakoaren
bidetik. Eibarko euskalgintzak antolatutako jaiaren ingurukoak argi-
tu eta zehazten joateko asmoz eguaztenean bilera egin zen Arrate
Kultur Elkartean.

Tantanez Tantan jaia 19an

NNaattuurraa  iinnoorrkk  eezz  bbeezzaallaa  iissllaattzzeenn  dduu  bbeerree  aarrggaazzkkiieettaann
JJoossee  BBeenniittoo  RRuuiizzeekk..  MMaaiillaa  iinntteerrnnaazziioonnaalleeaann  iizzeenn  hhaannddiiaa
dduueenn  aarrggaazzkkiillaarriiaa  ddaa  aallaakkaanntteekkooaa  eettaa  AArrggaazzkkiillaarriittzzaa
MMaaiiaattzzeeaanneenn  eekkiimmeenneezz  gguurreeaann  iizzaannggoo  ddaa  ttaaiilleerr  bbaatt
eesskkaaiinnttzzeekkoo,,  mmaaiiaattzzaarreenn  1199aann..  KKoonnppoossiizziiooaazz  aarriittuukkoo
ddaa  ggooiizz  eettaa  aarrrraattssaallddeezz  eemmaannggoo  ddeenn  iikkaassttaarrooaann..

“Artearen historia 
berraztertuko dut”

Antzerkia protagonista izango da gurean berriz ere, oraingoan
Debabarrenako Eskolarteko Antzerki Erakusketaren XXVIII. edi-
zioaren eskutik. Hilabete honetan zehar bailarako hainbat eskolatako
ikaslek prestautako antzezlanak taularatzen joango dira eta, horrez
gain, 6 talde profesionalek ere jardungo dute. Martitzenean udaletxe-
an egindako aurkezpenean umeak izan ziren protagonista nagusiak. 

JOSE BENITO RUIZ, argazkilaria:

Bide-Alde elkartean barixaku gauean egindako bertso-afarira
gerturatutakoek ondo baino hobeto eman zuten gaua. Azken ur-
teotako martxari jarraituta, …eta kitto! Euskara Elkarteak aurrez
aurre ipini zituen Irungo Manu Goiogana eta Aitor Errazkin bertso-
lariak eta Eibarko Aimar Goenaga eta Mikel Mujika, Illunabarrian
programaren barruan antolatutako saioan. 

Irun eta Eibarko bertsolariak 
aurrez aurre izan ziren

Eskolarteko XXVIII. Antzerki 
Erakusketa abian

LEIRE ITURBE
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ASTEBURUAN OSPATU ZI-
TUZTEN SANTA KURUTZE-
KO JAIAK ETA BERTAN, Go-
rosta eta Mandiola auzoetako
baserritarrez gain, beste toki ba-
tzuetatik jaiarekin bat egitera ani-
matu ziren beste hainbat elkartu
ziren. Zapatu zein domekarako
antolatutakoen artean, Santa
Kurutzeko gazteak protagonista
izan zituzten jokoek berriz ere
arrakasta handia lortu zuten eta
parte hartu zutenek zein ikusle
izatearekin konformatutakoek
primeran pasatu zuten.

Maiatza hasierako jaien os-
tean, baina, ez da parrandara-
ko aukerarik faltako gurean.
Izan ere, gaur 19.00etan hasi
eta domeka iluntzera arte Dia
das Letras Galegas jaien ingu-
ruan antolatutako ekitaldiek as-
teburu osoa beteko dute Urkizu
aldean. Gaur ekingo diote egi-
tarauari, Os Galaicos taldeak
girotutako txosna irekitzearekin
batera eta jarraian herri-kirolak
eta Ritmo Joven orkestraren
dantzaldia izango dira protago-
nista. Bihar, berriz, goizean eta

bazkalostean joko ezberdinen
inguruko txapelketak egingo di-
ra eta arratsaldean, berriz ere,
Galiziako dantza eta musika-
rentzat tartea zabalduko da.
Zapatuko dantzaldia Suavecito
orkestrak eskainiko du. Eta do-
mekan, 11.45ak aldera, Eibar-
ko trikitilariei Untzagan ongie-
torria egin eta jarraian Urkizu-
raino kalejiran jaitsiko dira, ber-
tan Kezka eta Azahar dantza
taldeek dantza erakustaldia es-
kainiko dute-eta. Urkizuko par-
ke parean dagoen Castelao-
ren oroigarrian lora-eskaintza
egin ondoren jaiak antolatzen

dituzten As Burgas Galiziako
Etxekoek elkarrekin bazkaldu-
ko dute. 18.30etatik aurrera as-
teburuko azken dantzaldia es-
kainiko du D'Noche orkestrak.

Martitzenean Isidro Deuna
Eta maiatzaren 15ean San

Isidro eguna ospatuko dute ba-
serritarrek Arraten. 11.30etan
ekingo diote egitarauari, ber-
tsolari eta trikitilarien parte-har-
tzea izango duen meza ospatu-
ta. Ondoren Usartzako txistula-
riek lagundutako prozesioa eta
Kezkako dantzariek eskainita-
ko aurreskua egingo dituzte
eta, urteroko martxari jarraitu-
ta, nahi duenak Getariko txako-
lina, bailarako gazta, ogia eta
aire librean hazitako basatxe-
rrien txerrikiak probatzeko au-
kera izango du. San Isidroeta-
ko X. Aizkolari Txapelketa eta
harrijasotzaileen saioa 12.30-
etan hasiko dira eta 14.30ak al-
dera Kantabria jatetxean baz-
kaltzen hasiko dira. 17.30etan
hasiko diren idi-demekin agur-
tuko dute jaia.

Santa Kurutzen ekin zaio jaien sasoiari KULTURA

laburrak
BBEERRBBEETTAANN--EEKKOOAAKK
DDOONNOOSSTTIIAARRAA
Bihar Berbetan egitasmoan
parte hartzen diharduten 20
bat lagunek egunpasa ederra
egingo dute Donostian.
Bertara joateko trena
10.00etan Estaziñoan hartu
eta, Donostiara ailegatzean,
hiria autobus turistikoan
bisitatzeko aukera izango
dute. Bazkaria Alde Zaharrean
izango da.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA  KKOOSSKKOORRRREENN
Gaur 23.30etatik aurrera
Mutrikuko Melissa & The
Jacks taldeak kontzertua
emango du Koskor tabernan.
80. eta 90. hamarkadetan
pop-rock estiloko abesti
ezagunen bertsioak joko
dituzte.

UUMMEEEENN  BBEERRTTSSOO  JJAAIIAALLDDIIAAKK
Datorren astean LH-ko 5. eta
6. mailetako ikasleek ikasturte
amaierako bertso jaialdi bana
eskainiko dute Coliseoan,
18.00etatik aurrera. Hilaren
14ko saioan J.A. Mogel eta
Amaña herri ikastetxekoek
jardungo dute eta hilaren
15ekoan, berriz, La Salle Isasi,
Arrateko Andra Mari, Urkizu
eta Aldatzekoek. Sarrerek
Coliseoan eros daitezke, gaur
21.00etatik 22.00etara,
astelehenean 19.00etatik
20.00etara eta ekitaldia hasi
baino ordubete lehenago.

AUKERAN DANTZA KONPAINIAK
"GERNIKA" DANTZA IKUSKIZUNA
ESKAINIKO DU COLISEOAN hila-
ren 19an (zapatua), Bonbardaketaren
75. urteurrenaren harira. Emanaldia
antolatu duen Eibarko Txirrindularien
Elkarteak martitzenean egindako aur-
kezpenean, Edu Muruamendiaraz
dantzariak esandakoari jarraituta,
"ikuskizun minimalista da 'Gernika',
bonbardaketan hildakoen bitartez
kontatutako istorioa". Lana 2009an
estreinatu zuten eta Euskal Herriko

hainbat tokitan, Argentinan eta Uru-
guain aurkeztu ostean, Eibarrera aile-
gatuko zaigu. Ikuskizuna 23.00etan
hasiko da eta sarrerak 15 eurotan ipi-
niko dituzte salgai aurresalmentan
bihar eta etzi Untzagan (12.30etatik
14.30etara), Pagaegi kalean dagoen
Txirrindularien Elkartearen egoitzan
(datorren asteko martitzen, eguazten
eta eguenean, 19.00etatik 20.00eta-
ra) eta Coliseoko lehiatilan, astelehe-
nean 19.00etatik 20.00etara eta bari-
xakuan 21.00etatik 22.00etara.

Asteburuko Santa Kurutzeko jaiek piztu zuten hemendik aurrera etorriko direnen txupinazoa.

Bonbardaketa gogoratzeko dantzak

Herri-kirolak Dias das Letras Galegaseko eta Arrateko San Isidroko protagonistak izango dira.
/ LEIRE ITURBE

Martitzenean egindako aurkezpenaren irudia.  / EKHI BELAR
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BONBARDAKETAREN 75.
URTEURRENARENAREN IN-
GURUAN APIRILAREN 27-
RAKO antolatuta zegoen "Itxa-
ropena" ikuskizuna bertan be-
hera laga behar izan zuten eu-
riarengatik, baina antolatzaile-
ek, orduan aurreratu zuten mo-
duan, beste egun batean es-
kaintzeko aukerak aztertu eta
gaur gauerako saio bikoitza

prestatu dute Untzagan: 22.30-
etan izango da lehenengoa eta
hori amaitu eta jarraian, 23.30-
etan hasiko da bigarrena.

Itxaropena Multimedia-lanak
1937an Euskadiko hainbat
udalerritan izandako bonbarda-
ketak gogora ekartzen ditu, ar-
gia, musika eta irudiak osatzen
duten muntaian. Mikel Laboa
eta Iñaki Salvadorren konposa-

keta musikalaren gainean osa-
tutako ikuskizunean dantzariek

eta Sostoa abesbatzak zuze-
nean jardungo dute.

Itxaropena ikuskizuna gaur eskainiko da

TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN
FEDERAZIOAK HIZKIMIZKI.COM WEB-
GUNEA aurkeztu zuen aurreko astean.
Euskaratik eta euskaraz sortu den tresna
berriak hizkuntzen arteko poltsikorako oina-
rrizko hiztegiak sortzeko aukera eskaintzen

du: denera 43 hizkuntza biltzen ditu eta, eu-
ren arteko konbinazioak eginez, 1.806 oina-
rrizko hiztegi sortzen ditu webguneak. Aur-
kezpenean esandakoari jarraituta, "erabil-
tzaileak nahi dituen hizkuntza biak hautatu
eta berehala hizkuntza horien arteko oina-

rrizko hiztegia sortzen du datu baseak". Zu-
zenean folio arruntean inprimatuta, tolestu
eta poltsikoan sartzeko prest dago hiztegia.
Webguneak sortutako hiztegiek komunika-
tzeko beharrezkoak diren nozioak biltzen
dituzte (agurrak, ohiko galderak…).

Topaguneak hizkimizki.com aurkeztu du

KULTURA

AURTENGO IPURTERRE
IPUIN LEHIAKETAKO IRA-
BAZLEEI SARIA EMATEKO
ekitaldia eguaztenean izango
da, 10.00etatik aurrera Hez-
kuntza Esparruko aretoan.
…eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatutako lehiaketara 1.000
bat lan aurkeztu dituzte LH eta
DBH-ko ikasleek, ia denak D
eredukoek idatzitakoak. Denak
irakurri ondoren epaimahaiak
irabazle hauek aukeratu ditu:
LH-n, 1. eta 2. mailakoen arte-
an Joel Sierra (San Andres)
eta Ariane Garia Garcia (Alda-
tze); 3. eta 4. mailakoetan Be-
ñat Laskurain (San Andres) eta
Lorea Legorreta (Aldatze); eta
5. eta 6. mailakoetan Alaitz Ga-

rate (Iturburu) eta Gorka Ordo-
ño (Aldatze); eta DBH-n, 1. eta
2. mailakoen artean Ander Avi-
la (La Salle Azitain) eta Lucia
Irigoien (Aldatze); eta 3. eta 4.
mailakoen artean Jone Olaba-
rri (Mogel Isasi). Sariak emate-
ko ekitaldian, bestalde, Tor ma-
goak ikuskizuna eskainiko du.

Eguaztenean 
banatuko dira 
Ipurterre sariak ARGAZKILARITZA MAIATZE-

AN, KLUB DEPORTIBOKO
ARGAZKILARITZA TALDE-
KOEK ANTOLATUTAKO
PROGRAMAZIOARI jarraituta,
herriko hainbat aretotan argaz-
ki erakusketak daude ikusgai
egunotan. Barixakuaz geroztik
eta hilaren 27ra arte Portaleko
erakusketa aretoan José Beni-
to Ruizen "Diálogos sobre
composición", Xavier Ferrer
Chust-en "Grabarka" eta San-
tos Moreno Villar-en "Alma de
Cuba" izenburukoak ikusteko
aukera izango da. Barixakuan
zabaldu zuten ekainaren 3ra
arte martxan izango den "Cu-
ba" ere, Julián Ochoa-ren ar-
gazki erakusketa Arrate Kultur

Elkartean. Eta, horiez gain, hi-
laren 31ra arte Klub Deportibo-
an 31. Argizaiola Lehiaketako
lanen erakusketa izango da
ikusgai, eta Deportiboko Argaz-
kilaritza Taldeko kideen lanak,
berriz, El Ambigú eta Portalea
tabernetan eta Untzagako jubi-
latu etxean ikus daitezke. Bes-
talde, programazioari jarraituta,
bihar goizean 10.00etan hasi
eta 14.00ak bitartean argazki
estudioa egongo da martxan
Untzagan eta nahi duenak ber-
tan argazkia atera eta etxera
paperean eramateko aukera
izango du, musutruk. Estudioa-
ren inguruan Deporreko argaz-
kilarien lanak ipiniko dituzte
ikusgai.

Argazkiak protagonista dira herriko
erakusketa areto guztietan

Entseguetako irudia. Orain dela aste biko euri zaparradak bertan behera laga zuen ekitaldia.

Hilabete osoa iraungo dute herriko hainbat tokitako erakusketek.  / LEIRE ITURBE



23AGENDA
llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

...eta kitto!  12/V/11
805 zkia.

(1 ARETOAN)
11n: 22.30
12an: 17.00, 19.45, 22.30
13an: 17.00, 20.00
14an: 20.30

(2 ARETOAN)
11n: 22.30
12an: 17.00, 19.45, 22.30
13an: 17.00, 20.00
14an: 20.30

””¿¿YY  aahhoorraa  aaddóónnddee  vvaammooss??””
Zuzendaria: NNaaddiinnee  LLaabbaakkii

””LLooss  jjuueeggooss  ddeell  hhaammbbrree””
Zuzendaria: GGaarryy  RRoossss

””GGrruuppoo  77””
Zuzendaria: AAllbbeerrttoo  RRooddrríígguueezz

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

Zorionak, IRATI Martín, 
harañegun lau urte egin
zenduazelako. “Cocuya”
ederrenarentzat, asko
maitte daben aitxitxa-
amamen partez.

Zorionak, AIMAR
Calderón Azkunaga,
harañegun hiru urte
bete zenduazen-eta.
Aitta, ama, Luken eta
famelixaren partez.

Zorionak, IBAI, bixar
bi urte egingo dozuz-
eta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

(ANTZOKIAN)
11n: 22.30
12an: 19.45, 22.30
13an: 20.00
14an: 20.30

HHIILLDDAAKKOOAAKK
- Mª Luisa Cano Martínez. 84 urte. 2012-V-3.
- Jose De la Torre Ruiz. 86 urte. 2012-V-4.
- Antonio García Macías. 63 urte. 2012-V-6.
- Agustin Larrañaga Mardaras. 66 urte. 2012-V-6.
- Amparo Saiz Bastarrika. 64 urte. 2012-V-6.
- Luis Aranzeta Korta. 88 urte. 2012-V-6.
- Feli Collado Lerín. 86 urte. 2012-V-8.
- Jose Zangitu Ugalde. 92 urte. 2012-V-8.
- Eugenio Carrasco Maroto. 69 urte. 2012-V-9.
- Dolores Errasti Irasuegi. 85 urte. 2012-V-9.

””TThhee  wwiisshh  ffiisshh””
Zuzendaria: GGoorrkkaa  VVáázzqquueezz

(ANTZOKIAN)
12an: 17.00
13an: 17.00

Zorionak, UNAX, 
bixar bi urte egingo 
dozuz-eta. Muxu
pillo bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ANE eta GAIZKA, gaur lehelengo
urtia betetzen dozue-eta. Etxekuen partez.

Zorionak, ANA MARI eta ALBERTO.
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, EÑAUT,
gaur urtia betetzen
dozu- eta. Etxeko
guztien eta, batez be,
Ekhiren partez. 

Zorionak, TELMO,
harañegun urtebete
egin zendualako. Aitta
eta amaren partez.

Zorionak, JONE
Muniategi Gómez-
Coronado, bixar 9 urte
egingo dozuz-eta. Ondo
pasa domekan, zure
jaunartzian. Famelixa
guztiaren partez. 

Zorionak, MANEX!! 
Zelako haundixa 
zagozen! Igartzen da
urtiak egin dozuzela.

Zorionak, DANEL López
Egaña, gaur bost urte
betetzen dozuz-eta. 
Aitxitxa-amamen, 
gurasuen eta zure 
anaia Aner-en partez.

Zorionak, IZARO, 
gaur zazpi urte egitten
dozuz-eta. Muxu 
haundi bat etxeko
guztien partez.

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- June Apraiz Aliende. 2012-IV-25.
- Unai Martínez Martínez. 2012-IV-25.
- Bittor Navarrete Basaras. 2012-IV-25.
- Lucio Calvo Grande. 2012-IV-26.
- Nourhan Ahdadou. 2012-IV-27.
- Haytam El Hachdani. 2012-IV-27.
- Afrika Elkoroiribe Rodríguez. 2012-V-3.

Zorionak, LIDE Alberdi
Carracedo, domekan
hiru urte egingo dozuz-
eta. Gure printzesa
alaixenari, muxu bat
etxeko guztien partez.



12/V/11  ...eta kitto!
805 zkia.

AGENDA24

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 11
SSAANNJJUUAANNAAKK
PPRREESSTTAATTZZEENN
1199..0000..-- San Juanetarako
jarduerak prestatzeko bilera
irekia, Jaixak Herrixak
Herrixandako elkarteak
deituta. Montekasino pareko
parkean.

DDIIAA  DDAASS  LLEETTRRAASS
1199..0000..-- Jaietako txosna
irekitzea, Os Galaicos
taldearekin. Herri-kirolak.
2222..0000..-- Dantzaldia, Ritmo
Joven orkestrarekin.
Urkizuko parkean.

BBOONNBBAARRDDAAKKEETTAARREENN
7755..  UURRTTEEUURRRREENNAA
2222..3300 eettaa  2233..3300..--
"Itxaropena" ikus-
entzunezkoa. Untzagan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233..3300..-- Melissa & The
Jacks (Mutriku) taldearen
kontzertua. Koskor
tabernan.

AARRIIEESS
Noiz ikasiko duzu pertsona heldu
baten moduan jaten? Oraindik ume
bat dirudizu arlo horretan. Tira, egin
ahalegintxo bat, zuk ahal duzu-eta.

TTAAUURRUUSS
Azken aldean nahiko aktibo zabiltza
eta horrela jarraituko duzu datozen
egunotan. Horrek asko lagunduko
dizu, fisikoki zein psikologikoki.

GGEEMMIINNII
Fantasiazko pelikula batean zaudela
usteko duzu asteburuan gertatuko
zaizunarekin. Askotan, errealitatea
fikzioa baino harrigarriagoa da.

CCAANNCCEERR
Etorkizun oparoa daukazu aurretik;
beraz, ez duzu zertan kezkatu, dena
hobera joango baita. Irrifarre egiteko
sasoia iritsi da, azkenean. Ordua zen!

LLEEOO
Muñeirak dantzatzeko gogo biziz
egongo zara asteburuan. Orain duzu
aukera, Urkizuko jaietan izango diren
gailegoek ondo erakutsiko dizute-eta!

VVIIRRGGOO
Maitasun kontuak, onak ala txarrak
izan, beti muturreraino eramaten
dira. Pentsa ez dela hainbesterako:
zuk sentitzen duzuna ez da erreala.

LLIIBBRRAA
Gaiztakeria bat egitea izango duzu
buruan, lagun bati txantxa. Badakizu
ez dela gehiegi haserretuko; beraz,
zergatik ez barreak egin lagun artean?

SSCCOORRPPIIUUSS
Entzun adi nagusiek ematen
dizkizuten aholkuak, oso baliagarriak
izango baitira etorkizunean. Belarriak
zabal-zabalik eduki behar dituzu.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Egin beharrekoak sasoiz eginez gero,
lasaiago ibiliko zara eta zerbait
aldatzeko aukera izango duzu behar
izanez gero. Merezi du, benetan!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Bihar afari goxoaz gozatzeko aukera
izango duzu, baina hori ez da onena
izango: ondoren etorriko dena izango
baita benetan gozagarriena.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ezin duzu lan guztia zure esku hartu,
ez baituzu dena egiteko denborarik
edukiko. Egin beharrekoaren aukera
egin eta lana banatu: horrela hobeto.

PPIISSCCIISS
Biharkoa egun ederra izango da
kalera irten eta bizitzak ematen
dizunaz gozatzeko. Horrelako
aukerak ezin dituzu alferrik galdu.

Zapatua 12
TTAAIILLEERRRRAA
0099..0000..-- Ogia egiteko
tailerra, Azataporrua
elkartearen eskutik.
Portalean.

BBEERRBBEETTAANN
1100..0000..-- Donostiara egun
pasa Berbetan egitasmoko
berbalagunentzat. Trena
Estaziñoan hartuko dute.

AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
1100..0000..-- Argazki-estudioa
kalean. Untzagan.

DDIIAA  DDAASS  LLEETTRRAASS
1111..3300..-- Umeendako
"chaves" jaurtiketa.
1122..3300..-- Igel-toka
txapelketa.
1133..0000..-- Piskolabisa.
1166..0000..-- Helduendako
"chaves" jaurtiketa.
1188..3300..-- Galiziako dantzak
eta musika, Os Galaicos
taldearekin.
2200..0000..-- Dantzaldia,
Suavecito orkestrarekin.
2233..0000..-- Dantzaldia
Suavecito orkestrarekin.
Urkizuko parkean.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..4455..-- Kaleetan
Kantuz-ekoen kalejira,
Untzagatik abiatuta.

Astelehena 14
NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1144..0000..-- Herri-bazkaria
eta dantzaldia. Legarreko
frontoian.

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- "Armiarma
neskatoaren fartsa handia",
"Bizilagunak zertarako"
(Itzio). Hezkuntza
Esparruan.

UUMMEEEENN  BBEERRTTSSOO--
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- J.A. Mogel eta
Amaña ikastetxeetako
ikasleen bertso saioa.
Sarrera: Euro bat. Coliseoan.

Domeka 13
HHEERRRRII  UURRRRAATTSS
0099..3300..-- Senperera, Herri
Urrats jaira joateko
autobusaren irteera (buelta
19.30etan). Ego Gainetik.

BBOONNBBAARRDDAAKKEETTAARREENN
7755..  UURRTTEEUURRRREENNAA
1100..0000..-- Eibarren
bonbardatu zituzten tokiak
ezagutzeko bisita gidatua,
Jesus Gutierrezekin.
Untzagan hasita.

DDIIAA  DDAASS  LLEETTRRAASS
1111..4455..-- Eibarko
trikitilariei ongietorria
Untzagan eta kalejira
Urkizuraino.
1122..3300..-- Kezka eta Azahar
dantza taldeei ongietorria
eta dantza erakustaldia.
1144..0000..-- Lora-eskaintza
Castelao-ren oroigarrian.
1155..0000..-- As Burgas
Galiziako Etxekoen bazkaria.
1188..3300..-- Dantzaldia
D'Noche orkestrarekin.
Urkizuko parkean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Musika Bandaren
eta Txistulari Taldearen
kontzertua. Coliseoan.

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- "Ezetz hegan
egin", (Paraiso Antzerkia,
Araba). Hezkuntza Esparruan.

NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1166..0000..-- Txokolate-jana,
San Andres egoitzan.

UUMMEEEENN  BBEERRTTSSOO
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- La Salle Isasi,
Arrateko Andra Mari, Urkizu
eta Aldatze ikastetxeetako
ikasleen bertso saioa.
Sarrera: euro bat. Coliseoan.

AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..3300..-- Fiare banku
etikoaren proiektuaren
aurkezpen publikoa, Peru
Sasia Fiareko presidentearen
eskutik. Portalean.

11996622--AANN
JJAAIIOOTTAAKKOOEENN  BBIILLEERRAA
2200..0000..-- Aurten 50 urte
betetzen dituztenentzat
bilera, ospakizuna
antolatzeko. Pantalla
elkartean (Txirio-kalen).

Eguaztena 16
IIPPUURRTTEERRRREE
1100..0000..-- Ipurterre ipuin
lehiaketako irabazleei sariak
banatzea eta Tor magoaren
ikuskizuna. Hezkuntza
Esparruan.

IIKKAASSTTEENN
1111..0000..-- Kafe-tertulia:
"Herentzia eta lagapenak".
Klub Deportiboan.

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Danborradarako
umeen entsegua.
2200..0000..-- Helduen
entsegua. Beistegi eraikinean
(B. Sarasketa kalean). 

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- "Así que pasen
cinco años" (Txaika Teatro,
Anima Eskola, Bizkaia).
Coliseoan.

Martitzena 15
IISSIIDDRROO  DDEEUUNNAARREENN
EEGGUUNNAA
1111..3300..-- Meza, bertsolari
eta trikitilariekin. Prozesioa
eta aurreskua. Getariko
txakolina, bailarako gazta,
ogia eta aire librean
hazitako basatxerrien
txerrikien dastaketa.
1122..3300..-- San Isidroetako
X. Aizkolari Txapelketa eta
harrijasotzaileak.
1144..3300..-- Bazkaria
Kantabria jatetxean,
bertsolari eta trikitilariekin.
1177..3300..-- Idi-demak. Arraten.

Eguena 17
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- "Desfilea", "Klase
partikularrak etxean"
(Zaldupe Ondarroako
Eskola) "3 txerrikumeak",
"7 antxumeak", "Iruzurgileak"
(San Lorenzo LHI, Ermua).
Hezkuntza Esparruan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..3300..-- "Conviviendo
entre culturas", Aldatzen.



...eta kitto!  12/V/11
805 zkia.

eerraakkuusskkeettaakk
– Maiatzaren 27ra arte
JOSE BENITO RUIZen “Diálogos sobre
composición” argazki erakusketa. Portalean.
XAVIER FERRER CHUST-en “Grabarka” argazki
erakusketa. Portalean.
SANTOS MORENO VILLAR-en “Alma de Cuba”
argazki erakusketa. Portalean.

– Maiatzaren 31ra arte
31. ARGIZAIOLA LEHIAKETAko lanen
erakusketa. Klub Deportiboan.
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEA.
El Ambigú, Portalea taberna eta Untzagako jubilatuenean.

– Ekainaren 3ra arte
JULIAN OCHOAren “Cuba” argazki erakusketa.
Arrate Kultur Elkartean.
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SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,
13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

ffaarrmmaazziiaakk
1111,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
1122,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1133,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1144,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
1155,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
1166,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
1177,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
1188,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

3 9 1 8
1 7

2 1
8 9 1

2 6 5
6 3 7

6 5
8 9

2 1 3 5 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA
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Domekan Gipuzkoako TXORI KANTARIEN Txapelketa 
jokatuko da Arraten, Olabeko zelaian (euria egingo 
balu, Azitaingo frontoian), 09.30etatik aurrera. 
Eibarko Txori Lagunak eta Euskadiko Ehiza 
Federazioak antolatutako probak Leioan hilaren 
20an jokatuko den Euskadiko Txapelketarako 
sailkapenerako balio du.



1. Etxebizitza

– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak edo gaixoak zaintzeko eta
etxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-
571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 695-144954.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Externa eta orduka. Tel. 626-
068463.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Ex-
terna eta orduka. Tel. 671-329852.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Externa eta or-
duka. Tel. 646-323154.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Externa eta or-
duka. Tel. 670-831279.
– Mutila eskaintzen da kamarero
jarduteko. Esperientzia. Tel. 697-
481489.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 671-
329852.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 670-
821279.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 695-144954.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (baita gauez ere) eta gar-
biketak egiteko. Tel. 618-033602.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko orduka. Tel. 625-814727.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 638-618198.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 680-278485.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 664-111706. 
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko-
lanak egiteko. Tel. 690-925929 eta
943-531378.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko-
lanak egiteko. Tel. 616-808319.

– Erropa lehortzeko makina salgai.
Balay SP 817. 150 euro. Tel. 626-
144098.
– Umeak zaintzeko walkie-talkieak
(Avent) salgai. Erabili gabe. 30 eu-
ro. Tel. 626-144098.
– Izotz-makina eta Lomi zukugailua
salgai. Berriak. Tel. 676-753898.
– Bulego-materiala salgai (Herpesa
etxekoa). Egoera onean. Tel. 692-
714685.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: 
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

3. Lokalak

1.1. Salgai
– Pisua salgai Amañako plazoletan.
2 logela, egongela, sukaldea, ko-
muna eta ganbara. Dena kanpora
begira. 100.000 euro. Tel. 685-
728995.
– Pisua salduko edo aldatuko nuke
Bidebarrieta kalean. Handia, kan-
pora begira eta ganbararekin. Teila-
tua eta fatxadak berritze prozesuan.
Prezio interesgarria. Tel. 650-
896485.
– Pisua salgai Estaziño kalean. 81
m2. Logela bi, egongela, sukalde-
jangela, komun bi eta trasteroa (8
m2). Igogailua. Guztiz berriztua eta
altzariekin. Tel. 660-739563.

1.2. Errentan
– Apartamentu txikia alokagai Do-
nostian uztailerako. Hondartzaren
ondoan. 3-4 lagunentzat. 1.400 eu-
ro lau aste. Tel. 675-712886.
– Hiru logelako pisua behar dut Ei-
barren. Tel. 652-532589.
– Oporretarako pisua alokagai San-
toñan. Logela bi. Inguru lasaia, hon-
dartzetatik gertu. Tel. 669-980932.
– Pisua alokagai Ubitxa kalean. 2
logela. Igogailua eta kalefakzioa.
Sartzeko moduan. Tel. 685-732596.
– Pisua alokatuko genuke Ermuan
edo Eibarren. Tel. 666-777837.
– Urki auzunean logela alokagai
neska euskaldun batentzat. Sukal-
dera eta egongelara sartzeko esku-
bidearekin. Tel. 637-276278.
– Pisua alokagai Elgetan. Ia berria.
2 logela, egongela-jangela, sukalde
osotua eta bi komun. Tel. 606-
083992.

12/V/11  ...eta kitto!
805 zkia.

5. Irakaskuntza

– Irakasle tituludunak LH eta DBH-
ko klase partikularrak ematen ditu.
Esperientzia eta fakturekin. Tel.
636-385156.
– Magisteritzan diplomatutako muti-
lak LH eta DBHko klase partikula-
rrak ematen ditu. Tel. 651-503971.
– Magisteritzako ikasleak LH eta
DBHrako klase partikularrak ema-
ten ditu. Tel. 685-704065 eta 673-
600545.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia alokagai Jose Antonio
Gisasola kalean. Tel. 943-201140
eta 610-698277.
– Garajea alokagai Abontzan. 2. pi-
suan, garbitegiarekin. Tel. 617-
736527. 
– Behaldea alokagai Ubitxan. 100
m2. Tel. 617-688311. Maria. 
– Garajea alokagai. Tel. 617-
688311. Maria.

3.2. Errentan

– Lokala salgai Ubitxan. Kaletik sa-
rrera zuzena. Argi instalazioa eta ko-
munarekin. Tel. 617-688311. Maria.
– Lokala salgai Urkizu dorreetan.
85 m2. Prezioa adosteko. Deitu
13.00etik 16.00etara eta 20.00eta-
tik 22.00etara. Tel. 943-201727.

3.1. Salgai

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Interna. Tel. 689-
483646.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta pegorak garbitzeko.
Tel. 679-912841.
– Emakume arduratsua eskaintzen
da umeak edo nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita gauez
ere. Tel. 633-150376.
– Emakume arduratsua eskaintzen
da umeak edo nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita gauez
ere. Tel. 671-431654.
– Arotza eskaintzen da. Esperien-
tzia. Tel. 654-453260.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta kamarera jarduteko.
Tel. 634-256471.
– Bikotea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta baserriko
lanak egiteko. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 616-808319.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta baserriko lanak egite-
ko. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 616-808319.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta etxe-
ko lanetarako. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 616-808319.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Tel. 670-251265.

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko, etxekola-
nak egiteko eta saltzaile jarduteko.
Esperientzia. Tel. 636-419814.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 686-
617961.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 638-
523922. 

2. Motorra

– Roller 400S karabana salgai. Lon-
jan gordetakoa eta egoera onean.
4.200 euro. Tel. 679-310083.
– Fiat Ducato autokarabana salgai.
1994. urtekoa. 5-6 plaza. Oso ego-
era onean. Guztiz ekipatuta. 15.900
euro. Tel. 671-841563.
– Mobilhome salgai Iratxen (Nafa-
rroa). 3 logela, egongela, sukaldea,
komuna, portxea eta lorategia.
Ureztatze automatikoa. Oso prezio
onean. Tel. 670-593605.

2.1. Salgai

– Garajea salgai Asua-Errekan. Sa-
rrera ona. Tel. 670-793312.

– Maiatzaren 4ean zilarrezko bela-
rritakoa aurkitu nuen San Andres
ikastetxetik gertu. Tel. 943-200345.
– Betaurrekoendako funda aurkitu
nuen hilaren 6an Arraten. Tel. 658-
729228.
– Musikako euskarazko liburua aur-
kitu nuen Urkizu inguruan. Tel. 943-
121373. Maite.

6.3. Galdu/Aurkitu



Markiegi, 6 (Tel. 943-608052) Sta. Elena, z/g (Tel. 94-6842655)HOTELES

deba@aisiahoteles.com

lekeitio@aisiahoteles.com

2012ko urritik 2013ko otsailera Lekeitioko edo Debako Aisia
hoteletan EZKONTZEN BAZARA, honakoa jasoko duzu opari:

Aipatutako eskaintza 50 gonbidatutik gorako ezkontzetarako da. Gonbidatu gutxiagorekin, galdetu hotelean baldintza eta promozioei buruz.

2 ordu DJ-arekin / Ezkontza Suitea + “Jarri Galant” pack termala / 55 plazako autobusa
gonbidatuentzat / Afari osteko mokaduak / Cava brindiserako / Mahaietako dekorazioa lorekin
Menu pertsonalizatuak / Prezio bereziak argazki erreportajean + Ezkontza gonbidapenak doan

zerbitzua

itzulpen
tzutzu

tzu
...eta kitto!-ren
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– Urte askotako 
ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren          
beharretara 
EGOKITUko gara.

elkartea@etakitto.com
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak
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GGIIDDAATTZZEEKKOO
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GGUUZZTTIIAAKK
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MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


